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1. Úvod

Jako štěpánovský rudní revír (obr. 1) se označuje oblast historického dolování na stří
brné, olověné a měděné rudy, rozkládající se na západním okraji svratecké klenby sz. od
Tišnova na západní Moravě (MÁTL 1965). Významnější rudní akumulace se vyskytují
v oblasti mezi obcemi Koroužné a Horní Čepí, kde je těžba stříbrných rud doložena už
ve 13. století (O'ELVERT 1866, DOLEžEL a SA01LEK v tisku).

Už v polovině minulého století byla oblast štěpánovského rudního revíru předmětem
zájmu sběratelů nerostů a byla odtud popsána celá řada minerálů (KOLENATI 1854). V po
sledním půlstoletí probíhal na několika lokalitách i podrobný geologický průzkum, jehož
nepublikované výsledky jsou převážně uloženy v Geofondu. .

V rámci disertační práce jednoho z autorů (KM) v letech 1995-2000 bylo studováno
chemické složení některých rudních minerálů a pozornost byla věnována též geochemii
stabilních izotopů a plynokapalným inkluzím (MALY 2000a). Další výzkumy byly prove
deny druhým z autorů (SH) v Moravském zemském muzeu a to jak s využitím bohatého
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sbírkového materiálu mineralogicko-petrografického oddělení, tak i na nových vzorcích
v rámci projektu MK RK99P030MG14. Analytické práce (EDX analýzy, RTG, che
mismus rudních vzorků) byly provedeny převážně na katedře mineralogie, petrografie
a geochemie PřF MU. Konkrétní podmínky analýz odpovídají údajům v disertační práci
MALÉHO (2000a). Vzácnější sekundární minerály byly studovány za podmínek, uvede
ných v práci SEJKORY et al. (2001). V případě plynokapalných inkluzí odkazujeme na člá
nek MALÉHO a DOBEŠE (2001).

2. Historický přehled těžby rud
a výzkumů ve štěpánovském rudním revíru

2.1. Historie těžby stříbrných a měděných rud
Historie těžby a zpracování rud ve štěpánovském rudním revíru byla v minulosti zpra

cována především D'ELVERTEM (1866), POLÁKEM (1934) a ŠTREJNEM (1960). Další doplňu
jící údaje jsou obsaženy v pracích ŠTANCLA (1980a), JURMANA (1985), MALÉHO (1993,
1998), SAolLKA (1995), HouzARA (1998a), DOLEŽELA a SAD1LKA (v tisku) a HOUZARA et al.
(2001). Největší množství poznatků historické povahy, excerpovaných z archivních ma
teriálů, však nebylo nikdy publikováno a nachází se v různém stavu zpracování v neúpl
ných rukopisech CHLUPÁČKA (1936,1954,1955,1957).

Obr. I. Pohled na území štěpánovského revíru od Zemanova pole k jihu - v centru snímku návrší nad Bo
rovcem s četnými pozůstatky po dolování (foto S. Houzar, 2000).

Abb. 1. Blick auf des Gebiet des Erzreviers Štěpánov vom Zeman-Feld zum Siiden hin - im Mittelpunkt der
Aufnahme befindet sich die Anhohe oberhalb van Borovec mit zahlreichen Uberresten des Bergbaus
(Foto S. Houzar 2000).

6



Nehledíme-Ii na úvahy ohledně těžby mědi na Štěpánovsku už v době bronzové (srov
nej PŘICHYSTAL, OBR 1986, MALÝ 2000b), nejstarší zprávy o dolování pocházejí až z polo
viny 13. století, kdy byla pozornost zaměřena na stříbrné rudy. Za důkaz těžby v oblasti
tzv. Cumberku (= Havírna, katastr Štěpánov nad Svratkou) lze pokládat nález pozůstatků
středověké hornické osady (SADILEK 1995, 1996). Podle podrobné studie DOLEŽELA a SA
DÍLKA (v tisku) ji lze datovat nejspíše do poloviny 13. století. Ve stejné době je v tomto
území doložena těžba stříbrných rud, jak dokazuje např. listina z 18. 10. 1352, kdy br
něnský měšťan Jan Goblinův postupuje dědičnou štolu u Švařce těžařůrn (DOLEŽEL a SA
DÍLEK v tisku).

Další zprávy pocházejí až z 16. století, kdy jsou za pánů Viléma a Jana z Pernštejna
uváděny stříbrné doly od Švařce a Horního Čepí; v té době je také poprvé připomínána
těžba mědi (POLÁK 1934, 1960). V r. 1554 jsou zmíněny stříbrné doly s lokalizací
Oberradusch - patrně trať Radušky u Koroužného (HOUZAR 1998a), v roce 1593 udává
Paprocký ve svém "Zrcadle slavného Markrabství moravského", že "u Pernštýna bylo
nalezeno mnoho zlata a stříbra". Zprávu je patrně správnější chápat pouze jako připo
mínku nějaké prospekční akce na pernštejnském panství, nikoliv v kvantitativním význa
mu.

Z 15.9. 1657 pochází žádost o povolení zahájit kutací práce od Maxmiliána hraběte
z Lichtenštejna-Kastelkornu, v níž se uvádí, že před 100 lety byly na panství doly na olo
vo, stříbro, měď a železo (POLÁK 1960). V roce 1710 se v souvislosti s prodejem pern
štejnského panství Františku Stockhammerovi ve výčtu položek uvádějí doly na rudu
měděnou s nástroji hamerními, byly však asi mimo těžbu (POLÁK 1934). V letech
1710-1714 byly učiněny pokusy o těžbu stříbra a mědi v okolí Lhoty (u Olešnice) na
kunštátském panství, ležící v sv. pokračování štěpánovského revíru (HOUZAR et al 200 I).

Znovu a patrně ve větším rozsahu se dolovalo v měděných dolech v letech 1716-1718
(měděný cech sv. Františka Serafinského). Práce prováděla soukromá společnost J. F.
Lauera, administrátora českého horního a mincovního úřadu. Dne 28. října 1716 učinil
smlouvu s majitelem pernštejnského panství o dodávkách dříví a dřevěného uhlí a rovněž
i ohledně péče o rodiny horníků. Vrchnosti se přiznávalo přednostní právo při koupi vy
robené mědi. Zmiňována je také měděná huť v Olešničce, tavba mědi v nově postavené
peci (v "Hamru") se však nezdařila (POLÁK 1934, 1960, PoSvÁŘ 1980). V roce 1728 zno
vuotevřeli měděné doly na Borovci měšťané z Kraslic, kteří měli s dolováním mědi více
zkušeností. Ti obnovili několik horních děl, ale ruda byla mědí chudá a tavba opět skon
čila nezdarem, snad i vlivem nevhodnosti peci. Doly na stříbro a železo na pernštejn
skérn panství jsou připomínány okolo roku 1750 (POLÁK 1934) a podobně též v 1'. 1756 se
zmiňuje jakýsi Johan Křoupalo dolování na Cumberku a jámě Thekla (ŠTREJN 1960).

Nejvíce relativně spolehlivých zprávo dolování pochází z druhé poloviny 18. století,
kdy hornictví mělo všemožnou podporu císařovny Marie Terezie (obr. 2, 3). K období te
reziánského dolování se dochoval bohatý archivní materiál, který byl v různé míře
excerpován CHLUPÁ(:KEM (1936, 1954, 1955, 1957), avšak který dosud čeká na zhodnoce
ní a moderní historické zpracování.

Důlní společnost, která se utvořila z nákladníků pocházejících z různých částí monar
chie, zahájila dol ovací práce 15. prosince 1763 otvírkou štoly Marie Terezie v Borovci
-Záskalí. V čele společnosti stál vrchní válečný komisař dělostřelectva Bernard šlechtic
z Kesslerů. Jako vrchní důlní byl ustanoven Ant. Nossberger. Společnost vyhledávala
a dolovala stříbrnou a olověnou rudu na řadě dalších míst, avšak s nevalným výsledkem,
ke kterému svými výdaji přispěl nezdárný syn Kesslerův, František. Vedení společnosti
přešlo později na hraběte Ignáce Gottfrieda z Waldorfu. V revíru jsou posléze zmiňovány
společnosti dvě - Seegen Gottes Gewerkschaft a St. Antonii de Padua Handlung. Praco-
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valo se na starých dílech, byly však raženy i štoly a šachty nové. Za zmínku stojí působe
ní šichtmistra Jana Kryštofa Urbana, který později přešel do služeb státu a od 1. 12. 1770
vykonával funkci přísežného. Státní inspekce v r. 1767 pod vedením nového administrá
tora Ludvíka Rodersthala nachází doly ve značném nepořádku. Situace se časem ještě
zhoršila a mnoho podílníků nakonec zcela rezignovalo, mj. na základě posudku rakous
kého šichtmistra Schosela, který projevil oprávněné pochybnosti o jakosti rud. V roce
1770 jsou proto práce značně omezeny, obě zadlužené společnosti se rozešly a podíly
postupně přebírá stát, který však provádí jen udržovací práce (POLÁK 1934). Protože ved
le stříbra, olova a mědi je zminěna i těžba antimonu a arzénu, dokonce i zlata, je pravdě
podobné, že se pracovalo značně i v Korouženské štole (srovnej CHLUPÁ(:EK 1954, 1957,
HOUZAR 1998b). Z roku 1772 pocházejí přesné mapy některých důlních děl od 1. K. Ur
bana. Poslední březen roku 1773 znamená v revíru definitivní ukončení všech prací fi
nancovaných státem, ale už v r. 1774 soukromá společnost pod vedením Narstaniho de
Weisse opět kutá na řadě míst. Práce vedl zkušený důlní Jan Kettner, který byl však po
zději pro nařčení z podvodů dokonce krátce i uvězněn (CHLUPÁČEK 1955). Dolovalo se do
r. 1777 v Cumberku (šachta a štola), na Panisádku a v dalších "prastarých a opuštěných
dolech", ve štole Františkově a šachtě (!) Terezii. Ve štole se těžila měď, v šachtě olovo
a stříbro. K roku 1781 je datován nový krátký neúspěšný pokus o otevření měděných do
lů .xíie schon langst verlassenen Kupferwerke". Kromě těžby mědi se uskutečnil v roce
1790 nový pokus o obnovení stříbrných dolů (u Švařce); zmínka je i o měděném hamru
a o železné huti v Olešničce. Poté je dolování na Štěpánovsku s výjimkou železných rud
ukončeno, jen z roku 1801 pochází nepatrná zmínka o obnovení těžby v měděném dolu
v Borovci za nového majitele panství (POLÁK 1934, 1960).

Obr. 2. Staré obvaly nad Kupferštolou (foto S. Houzar, 1999).
Abb. 2. Alte Pingen oberhalb des Kupferstollens (Foto S. Houzar 1999).
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Z let 1807-1811 je znám pokus starohraběte Hugo Salma o loužení chudých mědě
ných rud v Borovci a kutání na Korouženské štole (D'ELvERT 1866, POLÁK 1934, CHLUPÁ
ČEK 1954).

Z této doby se o dolech dochovalo pouze několik poznámek (ze 7. června 1811) od
Salmova horního rady Gustava Friese, originální listiny nejsou však dnes v archivech
k dispozici (srovnej ŠTREJN 1960). Podle těchto materiálů se u Štěpánova dolovalo na
měď a olovo - uvedena je dědičná štola Hugo, dále žíly a štoly Fi.irst Karl, Himrnelfahrt,
Paulinen, Graf Karl, Robert, Maria, Gustaph, Emanuel, Xaveri Stolln. Známé byly tři pa
ralelní hlavní žíly v Borovci, upadající pod úhlem 50° k západu, první Hugo (s bary tem,
křemenem, chalkopyritem a malachitem-i.Kupfergrim"), druhá Kníže Karel (chalkopyrit,
smolná ruda a malachit) třetí Paulína (chalkopyrit a malachit v křemeni). Připomínán je
i důl v údolí u Čtyř Dvorů (? Vierhofner Thal) s .Jcamencovou břidlicí" a Korouženská
štola se sfaleritem a Pb-Sb rninerály (CHLUPÁČEK 1955).

Zájem o ložiska v Borovci v druhé polovině 19. století dokládá prubéřský list z pern
štejnského archivu (z 19.9. 1884), v němž je mj. zmíněn i obsah zlata ze staré šachty
společnosti Boží Požehnání, v jejíž blízkosti se nachází průzkumné dílo Offermannovo
(WOLFSKRON 1889).

V roce 1906 získal starou "pemštejnskou" štolu u Horního Čepí známý prospektor a lé
kárník Josef Čech z Blanska. Tamní barytovou žilovinu s galenitem zkoumal ještě v roce
1910, podobně jako galenit ze Švařce, avšak s neuspokojivými výsledky (SVlORÁK 1995).

Obr. 3. Štola Na Bukovské v Borovci (foto H. Houzarová 1998).
Abb. 3. Stollen .Na Bukovské" in Borovec (Foto H. Houzarová 1998)
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K rozsáhlým prospekčním pracím došlo v době 1. svět. války v letech 1915-1919, kte
ré podrobně popisuje POLÁK (1934, 1960). Dolování prováděla Altendorfská důlní spo
lečnost (podnikatel ing. 1. Skoupil z Letovic) svým nákladem se státní subvencí. Raženy
byly tři nové štoly - Cechhaus, Bárov a Na barytě, na Bukovské se pokračovalo ve štole
staré (obr. 3). Dobýval se hlavně chalkopyrit, rudonosný křemen obsahoval průměrně
5 % Cu. Dne 9. dubna 1919 bylo dolování ukončeno a doly uzavřeny (POLÁK 1934).
Koncese na těžbu bary tu byla udělena v roce 1934 ing. B. Jeřábkovi a bylo ho vytěženo
35 q. Průzkumné práce neznámého rozsahu se uskutečnily také v letech II. světové války
(JURMAN 1985) a revize pozůstatků po dolování těsně po ní (viz mapy z r. 1948, A. Polák,
nepublikováno ).

Obr. 5. Obvaly nad Korouženskou štolou (foto S. Houzar 1999).
Abb. 5. Pingen oberhalb des Stollens .. Korouženská" (Foto S. Houzar 1999).
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V letech 1956-1958 prováděl ve štěpánovském revíru orientační průzkum na polyrne
talické rudy ČMRP Rýrnařov (SKÁCEL 1957, ŠTANCL 1980a) a v letech 1959-1963 byl
proveden podrobný geologický průzkum oblasti, spojený s geofyzikální a geochemickou
prospekcí. Byly vyzmáhány některé staré práce, vyraženo nové dílo na Panisádku (Šva
řec) a štola Mír ve Štěpánově (MÁTL 1964, 1965). Nejnovější detailní průzkum revíru
včetně vyhodnocení geochemických anomálií a vrtů na několika dalších místech
olešnické skupiny mezi Koroužným a Horními Loučkami, se uskutečnil v druhé polovině
80. let a jeho výsledky jsou shrnuty v závěrečné zprávě uložené v Geofondu (ABRAHAM
et al. 1990).

2.2. Přehled lokalit
Jednotlivé lokality se nacházejí v katastrech obcí Koroužné, Švařec, Čtyři Dvory, Bo

rovec, Štěpánov nad Svratkou, Olešnička, Horní Čepí a Černovice (obr. 4). V historic
kých a zejména v topografických podrobnostech odkazujeme na detailní studii HOUZARA
et al. (2000). V pokračování štěpánovského revíru leží dolovací pokusy dále na SV
u Lhoty a Olešnice nebo na J štola sv. Kunhuty u Nedvědice (HOUZAR et a!. 2001).

Koroužné
I.Korouženská štola

Dílo se nachází na levém břehu Svratky, asi 200 m SVod mostu v Koroužném, na
úpatí příkré zalesněné stráně nedaleko samoty ("U Horníčků"), vpravo od silnice z Ko
roužného do Víru.

Štola je při ústí ražená ve směru SZ-JV a končí po necelých 60 m závalem. Ve vzdá
lenosti 52 m byla zastižena žíla směru SSV-JJZ, asi 80-100 cm mocná, s masivní
a páskovanou texturou a Pb-Zn-Sb-As rudami (LÁZNIČKA 1964, SEKANINA 1965, POLÁK
1980). Z rozvezených hald pocházely nálezy sfaleritu, galenitu, bournonitu a boulangeri
tu.

2. Obvaly nad Korouženskou štolou
Díla se nacházejí asi 50 m V od ústí Korouženské štoly v příkrém svahu, kde je v dél

ce asi 200 m ve směru SSV-JJZ zachováno 8 mělkých a hlubších obvalů o průměru asi
3 m, ražených na výchozu "antimonové rozsedliny". Rudní minerály jsou reprezentovány
sfaleritem, galenitem, arzenopyritem, bournonitem a boulangeritem (obr. 5).

3. Zemanovo pole (Důl Sv. Felixe)
Asi 500 m JZ od mostu přes Svratku v Koroužném, asi 200 m SSZ od kaple, na mír

ném hřbetě na pastvině a v lesíku (dnes chatová osada) se nacházejí pozůstatky po dol 0-
vání stříbrných rud. . .

Název "Sanct Felicis Schacht, in Korosnorer Territorie" byl použit na mapě Aug.
Scharnagla v roce 1769. Na lokalitě je zachována propadlina po šachtě o průměru asi
10 m s odvalem navršeným při jejími v. a s. okraji, dále zbytek úklonné šachtice (ústní
sdělení V. Mátla) a dalšího díla s velkými plochými odvaly. Na odvalech lze nalézt gale
nit v karbonátové žilovině.

4. Důlní dílo za samotou Vorel
Na úpatí svahu Orelského kopce na pravém břehu Svratky, asi 500 m SSZ od mostu

ve Švařci, za samotou Vorel, asi 40 m J od ústí nové vodohospodářské štoly, se nachází
zavalené ústí historického díla odkrytého v době nového geologického průzkumu v šede
sátých letech. Plány vyzmáhaných štol jsou součástí posudku MÁTLA (1965), po doku
mentaci historických nálezů z tohoto díla jsme však pátrali marně (HOUZAR et al. 200 I).
Ve stráni nad tímto ústím se nachází asi 3 m hluboká zasutá šachta s nevýrazným plo-
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Obr. 4. Topografická situace pozůstatků po dolování ve štěpánovskérn revíru (HOUZAR et al. 2000). (čísla od
povídají lokalitám uváděným níže v textu).

Abb. 4. Topographische Lage der Uberreste des Bergbaus im Erzrevier Štěpánov (HOUZAR et al. 2000). (die
Nummern entsprechen den nachstehend angefiihrten Standorten).
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chým odvalem. V odvalovém materiálu se objevuje křemen a baryt s galenitem a sfaleri
tem.

Švařec
5. Panisádek

K horním dílům, označovaným jako díla "im banisater Gebirge", z r. 1774 (D'ELVERT
1866) řadíme i dnes prakticky zaniklé práce na oploceném pozemku s chatami, asi
100 m ZJZ od mostu přes Svratku ve Švařci, na skalnatém ostrohu nad řekou. Vchod do
historické štoly, jejíž ústí se nacházelo těsně nad hladinou Svratky asi 70 m S odtud, je
zavalen. Podrobná dokumentace je v posudku MÁTLA (1965). Na lokalitě se zachovaly
nepatrné zbytky hald z doby průzkumu a ložisko je zatopeno po úroveň Svratky. Z mine
rálů lze uvést především sfalerit a galenit.

6. Za Kaplí
Pozůstatky po dolování, patrně jen prospekční povahy, se dříve nacházely v místech

za švařeckou kaplí. V těchto místech se zachovaly jen tři obvaly na hřebeni kopce Horka.
Ojedinělý je tu limonit s galenitem a sfaleritem.

7. Šachta Cumberk
Šachta se nachází se asi 1200 m VJV od mostu přes Svratku ve Švařci na pravém bře

hu potoka tekoucího od Čtyř Dvorů. Je asi 50 m hluboká, ústí je volně přístupné. Jen ně
kolik metrů V od šachty je na úzké rozsedlině založena úklonná šachtice se světlíkem
a hloubením, která je spojena se šachtou, několik obvalů leží ještě východněji (srovnej
HOUZAR et al. 2000). Haldy jsou aplanované, jen ojediněle byl nalezen sfalerit.

8. Obvaly na vrchu Hora
Na hřebeni přímo při západnějším vrcholu kopce Hora (480 m) nebo také Opálená

(ŠTANCL 1980) a na jeho ssz. svahu, asi 300 m JV od Švařce byl zjištěn obvalový tah se
zbytky zavalené štoly. Poprvé je zaznamenal P. CHLUPÁČEK (1936) jako "obvaly na hře
beni kopce mezi Švařcem a .Záskali", galenit odtud uvádí ŠTANCL (1980a, b).

9. Štolka U Kinců
Za domem při levé straně silnice ze Záskalí do Čtyř Dvorů, 100 m VJV od křižovatky,

se nachází drobné dílo, označované také jako chodba za Kincovou stodolou v Záskalí ne
bo U Fafílků (POLÁK 1934). Menší štola je dlouhá okolo 10 m a sleduje Pb-Zn zrudnění
v mylonitech (MÁTL 1963).

Čtyři Dvory
10. Hrachovce

V lese, asi 100 m VJV od osamělého stavení stojícího na kraji lesa, v místech samot
zvaných Hrachovce, JZ od Čtyř Dvorů, se nachází patrně středověké důlní dílo (CHLUPÁ
ČEK 1936). Na lokalitě bylo zjištěno 8 obvalů až 3 m hlubokých, které tvoří zřetelný tah
ve směru JZ-Sv. Ve dně jedné z jam se nachází ústí špatně přístupné štoly, v odvalovém
materiálu je v křemenné žilovině pyrit a ojedinělý arzenopyrit. Další lokalita leží nedale
ko v lese Z od samoty (HOUZAR et al. 2001).

Borovec
II. Štola Marie Terezie

Tato štola údajně sledovala galenitové zrudnění a má uzavřené ústí za domem čp. 121
v Záskalí. Je známa rovněž jako štola U Večeřů (ŠTANCL 1980a, JURMAN 1985). Ve stráni
nad ní se v lese nachází několik obvalů.
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12, Cechhaus
V Záskalí, asi 400 m JZ od mostu přes Svratku ve Švařci se nachází ústí štoly Cech

haus. Chodba vede asi 20 m k JJV, poté se stáčí k V. Po 62 m kříží spodní patro Měděné
štoly (viz dále), s kterou tak tvoří jeden komplex. Měla za úkol v příčném řezu podchytit
"všechny zrudněné žíly křemenné" nad Záskalím (POLÁK 1934).

13. Kupferštola (Měděná štola)
Nachází se asi 400 m JZ od mostu přes Svratku ve Švařci. Zavalené vchody jsou ve

stráni za domem Č. 119 v Záskalí (tzv. Cechhaus). Jde o největší, třípatrové, omezeně
přístupné důlní dílo v celé oblasti - celková délka chodeb byla asi 476 m (JURMAN 1985).
Je tu vyvinuto v pestré sekvenci metapelitů, kvarcitů a mramorů olešnické skupiny něko
lik příkře uložených křemenných žil a žilníků s chalkopyritem, směru zhruba S-J.

14. Tagštola (Denní štola)
Ústí štoly je dnes zcela zavaleno a nachází se ve stráni J od Záskalí, asi 450 m JZ od

mostu přes Svratku ve Švařci (MALÝ 1998), ve svahu pod lesní cestou nad Kupferštolou.
Byla dlouhá údajně asi 100 m, se zavaleným světlíkem poblíž ústí a s hloubením před
čelbou (POLÁK 1960).

15. Staré obvaly nad Kupferštolou
V lese, v uzavřené oboře na Němečkově kopci, asi 500 m SSV od mostu přes Svratku

v Borovci nacházíme stará horní díla, označovaná na starých mapách jako .alte Pingen",
např. WOLFSKRON (1889). Některá z nich dostala nová jména jako např. šachta Josef
(obr. 6), Partyzánská štola, důl Anna (ŠTANCL 1980a, MALÝ 1993, 1998, PELZ 2000). Na
lokalitě se nacházejí rozsáhlé haldy a dobývky. Šachta Josef (ŠTANCL 1980a) je zakryta
betonovou deskou s proraženým otvorem. Lokalita je pozoruhodná hojnými nálezy mědi
a kupritu, chryzokolem a vzácným stříbrem. Nedaleká "Partyzánská štolka" je asi
12 m dlouhá, volně přístupná.

16. Štola Na Bukovské
V lese na Němečkově kopci, asi 600 m J od mostu přes Svratku ve Švařci, v uzavřené

oboře, se nachází štola dlouhá 32 m, ústí je nyní uzavřené dveřmi, jinak volně přístupné,
Asi 7 m vpravo od vchodu je nedaleko ústí zavalené hloubení (SADÍLEK 1995). Před što
lou je poměrně rozsáhlá halda s nálezy chalkopyritu, galenitu a malachitu.

Štola sleduje křemennou žílu směru zhruba SSZ-JJV, 60-80 cm mocnou, patrnou ve
stropě, která později vyklínila. V jižním pokračování štoly se objevují zbytky po dvou
nepřístupných dobývkách, které ŠTANCL (1980a) označuje názvem šachta "Na Bukovské"
a štola "Do V".

Asi 200 m V odtud se nachází výrazný pruh starých obvalů směru ZSZ-VJV, na VJV
ukončený asi 8 m hlubokou úk1onnou šachtou. Pod ní se nachází zasuté ústí štoly.

17 . Jaroslav
Asi 400 m J od ústí štoly Na Bukovské, 100 m SZ od kóty 562, se nachází staré dílo,

ŠTANCLEM (1980a) pojmenované jako "Jaroslav". Jde o částečně zavalenou úklonnou
šachtu hlubokou 23 m, se sklonem cca 45°, s nápadným odvalem a několika mělkými já
mami v blízkosti. Šachta sleduje tektonickou linii při styku hydrotermálně přeměněného
mramoru a svoru olešnické skupiny s pyritovým zrudněním, s limonitem, hojným hema
titem a akcesorickým galenitem.

18. Borovecká štola
Jedna z nejstarších štol v Borovci měla ústí asi 130 m V od mostu v Borovci, přibliž

ně 10 m nad úrovní Svratky, nad domkem. Před zavaleným ústím štoly se nacházejí zbyt-
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ky dvou velkých zarostlých hald, překryté čerstvějším materiálem odvalu štoly Na Báro
vě. V haldov.ém materiálu se objevuje křemenná žilovina s chalkopyritem a malachitem,
vzácně i kuprit s ryzí mědí.

19. Štola a šachta Bárov
Zřetelné avšak zasypané ústí štoly leží asi 150 m VSV od mostu přes Svratku v Bo

rovci, asi 7 m nad Boroveckou štolou. Štola údajně dosahující délky 40 m sledovala
žilník v šedých mramorech tvořený 2,5 m mocnou polohou kavernózního křemene
s 20 cm mocnou žílou bary tu (ŠTREJN 1960). Nafárala starou šachtu, v literatuře (POLAK
1960) označovanou jako Boží Požehnání. V haldovém materiálu je častý baryt s gáleni
tem, méně malachit.

Štěpánov nad Svratkou
20. Havírna

V místech, zvaných dnes .Havíma", jižně od silnice Záskalí-Čtyři Dvory a asi 1,5 km
Vod Záska!í, se na ploše téměř 18 ha rozkládají rozsáhlé pozůstatky po středověkém do
lování Ag-Pb rud (obr. 8). V literatuře je tato lokalita častěji označována jako Cumberk
(BURKART 1953). Na zalesněném svahu je rozsáhlé obvalové.pole, často s mohutnými do
bývkami a obvalovými tahy ve směrech SZ-JV, SSZ-JJV, S-J, V-Z a VSV-ZJZ. Staré
práce zachytily karbonát-křemenné žíly a žilníky uložené v bítešské rule s vložkami am
fibolitu. Obsahují sfalerit, vzácně galenit s inkluzemi freibergitu a pyrargyritu (MALÝ
2000a).

Obr. 6. Šachta Josef na Němečkově kopci v Borovci (foto S. Houzar, 2000).
Abb. 6. Josef-Schacht auf dem HUgel Němečkův kopec in Borovec (Foto S. Houzar 2000).
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21. Na bary tě
Ústí štoly uzavřené mříží leží asi 250 m IV od mostu přes Svratku v Borovci, vstup je

těsně nad řekou. Štola sleduje dolní část asi 3,5 m mocné pravé křemen-barytové žíly
s podřadným množstvím galenitu, sfaleritu a chalkopyritu.

22. Štola Mír
V příkrém svahu asi 300 m vsv. od mostu přes Svratku v Borovci, asi 50 m nad štolou

Na bary tě, se nachází mineralogicky významné novodobé dílo v revíru, nazvané Mír
(MÁTL 1963, IURMAN 1985).

Štola se po 70 m rozděluje ve dvě větve. V celém díle je řada rozrážek, nejzápadnější
část je uzavřena mříží z důvodu ochrany netopýrů. Štola je vyražena po křemen-barytové
žíle, či spíše nepravidelném žilníku, s chalkopyritem, malachitem a azuritem, lokálně
i s galenitem, sfaleritem a tetraedritem (obr. 7). Halda se nacházela na protějším břehu
Svratky a je rozvezena.

23. Šachta nad štolou Mír a štolka Učitýlek
V příkrém svahu pod cestou 80 m VSV od ústí štoly Mír se nachází ústí úklonné

šachty, která je asi 5 m hluboká a má velký plochý odval. Je zakryta betonovou deskou
s proraženým otvorem. Těsně pod ní leží další obval o průměru asi 3 m. Vedle kalcitu,
barytu, chalkopyritu a galenitu se nachází malachit, vzácně i azurit. O něco níže ve svahu
v hlubší zmole, přibližně 100m na S od šachty a 110 m SVod ústí štoly Mír se nachází
asi 6 m dlouhá, špatně přístupná štolka, pojmenovaná v práci ŠTANCLA (1980a) Učitýlek,
s Cu-zrudněním v karbonátové žíle.

Obr. 7. Stala Mír (foto H. Houzarová 1999).
Abb. 7. Stollen Mír (Foto H. Houzarová 1999).
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24. U Vysoké skály
Lokalita se nachází na hřebeni při západním okraji Vysoké skály (též "před Vysokou

skálou"), vlevo od silnice do Hodonína, asi 1500 m V od kostela ve Štěpánově, jižní
svah Sokolí hory. Výrazný pruh až 3 m hlubokých obvalů sleduje hlavně směr VSV-ZlZ
a probíhá bítešskými rulami s amfibolity. Rudní minerály mimo limonit nebyly zjištěny,
z aluvia Hodonínky pochází valoun sfaleritu (ŠTANCL (l980b).

Olešnička
25. Nad ovčírnou

Nad levým břehem Hodonínky, na severním svahu kóty Kopec (461 m), asi 600 m lV
od Olešničky, u cesty nad bývalým ovčínem. V současnosti je lokalita rekultivována do
té míry, že pozůstatky po horních dílech zjištěny nebyly a mineralizace vystupuje jen ná
hodně v mělkých rýhách a sutích; výjimečné jsou i výchozy zrudněných barytových žil
(PELZ in ŠTANCL 1979, ŠTANCL 1980a).

Obr. 8. Štola Sv. Antonína Paduánského (foto S. Houzar, 1999).
Abb. 8. St. Anton de Padua- Stol len (Foto S. Houzar 1999).
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26. Štola Sv. Antonína Paduánského
Ústí štoly leží přesně na hranici katastru Olešničky a Horní Čepí na levém břehu po

tůčku, asi 1 150 m IV od Olešničky. Štola leží zhruba 3 m nad úrovní potoka, tekoucího
od hájovny Lhotky. Štola je částečně zatopena a vytéká z ní voda (obr. 8). Délka štoly je
asi 58 m. Směřuje asi 8 m k VJV, pak se stáčí do jihovýchodního směru. Štola prochází
amfibolity a bítešskými rulami. Byla ražena jako odvodňovací dědičná štola v letech
1767-1769 (POLÁK 1960) a měla odvodnit doly nacházející se asi 200 m JV od ní. Vzhle
dem k malé délce neprošla žádným zrudněním a údaje o rudních minerálech a bary tu
(ŠTREJN 1960) jsou asi omylem.

Horní Čepí
27. Obvaly v Pavelkově lese

Nápadné pozůstatky po dolování na katastru Horní Čepí jsou zachovány asi 900 m SZ
od obce, u cesty vysoko ve svahu nad levým břehem potoka, tekoucího od zřícenin pusté
samoty Lhotky, v Pavelkově lese (obr. 9). Obvalový tah má směr SSV-JJZ a délku asi
180 m. Štola Kryštof je vyražena ze dna jedné z pinek (u cesty) po nápadné rozsedlině
Pod cestou se nachází otevřené ústí jedné ze šachet, z jejíhož dna ještě před 20 lety vedla
jižním směrem krátká úklonná šachtice (JURMAN 1985) a mohutná halda. Na odvalech je
vedle hojného bary tu a kalcitu častý sfalerit a galenit.

Černovice
28. Obvaly na Čepičkově vrchu

Na ssz a z. svahu Čepičkova vrchu, SSV od H. Čepí, těsně na hranici katastru Černo
vic, H. Čepí a Olešničky se nacházejí v lese na dvou místech obvaly v alterované bí
tešské rule s amfibolity. První lokalita se nachází nad cestou 300 m Z od Čepičky
(654 m), druhá na mírném návrší, 300 m SZ od této kóty, u bývalého posedu (ŠTANCL
1980a). Lokalita je velmi chudá na rudní minerály, byl zjištěn pouze Iimonitizovaný
ankerit (?) a akcesorický pyrit.
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Obr. 9. Historická mapa dolů u Horního Čepí z r. 1768 (F. von Papa).
Abb. 9. Historische Landkarte der Bergwerke bei Čepí aus dem Jahre 1768 (F. von Papa).
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2.3. Přehled významných prací o štěpánovském revíru a jeho mineralogii
1780-1923
Nejstarší zmínky o rudách ve štěpánovském revíru nalézáme v některých starých

zprávách z 16.-18. století, kde se hovoří např. o .Ještěnci olověném a antimonovém",
kyzu měděném, mědi a "zelené a modré měděné rudě" (PEITHNER 1780). První mineralo
gický přehled, uvádějící vedle většiny správných postřehů i některé nikdy nepotvrzené
minerály (např. tirolit, pseudomalachit) i dnes málo známé názvy důlních děl, uveřejnil
KOLENATI (1854). Jeho práce byla nesporně ovlivněna poznatky pokusného kutání společ
nosti starohraběte H. Salma z počátku 19. století. Historické poznámky k revíru uveřejnil
D'ELVERT (1866) v rámci přehledu o moravském a slezském dolování. Pozoruhodná je
zmínka o zjištění obsahů Au v rudě z Borovce (WOLFSKRON 1889) V dalším období bylo
zaznamenáno jen několik dalších minerálů (B. Kučera, F. Slavík); pozornost byla věno
vána barytu (A. Rzehak, V. Smetana) a analyzovány byly měděné rudy (C, F Eichleiter
a O. Hackl). Nálezy minerálů shrnuje topografická mineralogie KUČERY (1923) a podrob
ný přehled veškeré literatury tohoto nejstaršího období výzkumů uvádí BURKART (1953).

1924-1954
Jako přímá reakce na znovuotevření starých a vyražení nových důlních děl v době

I. světové války vznikla práce KETTNERA (1924), která měla za úkol zhodnotit význam lo
žisek pro nově vzniklý československý stát. Autor uvádí profil podél levého břehu Svrat
ky a upozorňuje na "metasomatický" charakter zrudnění (obr. 10). Dlouhou dobu potom
nebyla mineralogii a petrografii revíru kromě ojedinělých zmínek o jednotlivých naleze
ných minerálech, např. PELlSEK (1951), věnována takřka žádná pozornost. Po roce 1945
byla důlní díla na Štěpánovsku znárodněna a orientačně prohlédnuta a okolí bylo před
mětem geologického mapování A. Poláka. Jeho mapa (archiv mineral. petr. odd. MZM
v Brně) přináší podrobnou topografickou situaci pozůstatků po dolování v Borovci. Cel
kový stav mineralogického poznání štěpánovského revíru vyplývá z údajů o minerálech
v topografické mineralogii BURKARTA (1953).

1955-1975
Petrografií krystalických břidlic a charakteristikou zrudnění se zabýval JANSA (1956),

který rozlišil dvě rudní asociace. BOUŠKA a ČECH (1956) v rámci revize .tetraedritů" cha
rakterizují bournonit z Koroužného. Do poloviny padesátých let lze datovat ukončení
historických výzkumů štěpánovského revíru CHLUPÁČKEM (1954, 1957). Z neznámého
důvodu však bohužel k publikování jeho četných poznatků nedošlo a zachovala se jen

v y s vět I iv k Y obr á z k u: B = štola Bárov , B' = šachtice související se štolou Bárov ,
bi. f. = biotitický fyllít; v. = vložka vápenců ve fyllitech; am]. = amfibolit; váp. = krysta
lické vápence; gr. = vložka grafitických břidlic ve vápencích ; ž = žila s výplní křemítou

a barytovou; kř. = křerníté shluky rudonosné metasomaticky zatlačujlcí vápenec;
d-d = dislokace.

ObL 10. Profil olešnickou skupinou se zrudněním na levém břehu řeky Svratky ve Štěpánově (KETTNER 1924).
Abb. 10. Das Profil durch die Olešnicer Gruppe mit der Vererzung am linken Ufer des Flusses Svratka in Ště

pánov (KETTNER 1924).
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torza rukopisů. Koncem padesátých let započal v oblasti geologický průzkum (obr. 11),
ukončený závěrečnou zprávou (SKÁCEL 1957). Topograficko-historický přehled štěpánov
ské oblasti včetně seznamu minerálů uveřejnil POLÁK (1960). ČECH (1961) popsal ze što
ly Mír (obr. 11) vzácný brochantit a geochemii sfaleritů v revíru v rámci výzkumů
moravských sfaleritů zkoumali RAK a NOVÁK (1962).

V souvislosti s novým geologickým průzkumem zrudnění na Štěpánovsku vznikl roz
sáhlý dvoudílný nepublikovaný posudek MÁTLA (1965). Průzkumu předcházel i báň
sko-historický výzkum (ŠTREJN 1960). Poznámky k mineralogii i situaci zachovaných
pozůstatků po dolování uvádí LÁZNICKA (1964). Nové mineralogické a ložiskově geolo
gické poznatky o štěpánovském revíru, získané v souvislosti s novým geologickým prů
zkumem revíru soubomě a podrobně zhodnotil v nepublikované studii SEKANINA (1965).
Mezi relativně zaručenými minerály uvádí vedle běžných sulfidů i tetraedrit a boumonit,
další prověření vyžadují antimonit, markazit, bomit a berthierit, resp. jamesonit. Podle
optických vlastností rozlišuje mezi karbonáty dolomit, kalcit, Fe-dolomit, ankerit a side
rit. Vedle běžných sekundárních minerálů zmiňuje též síru, chalkozín, covellín, brochan
tit, jarosit a smithsonit, bližší prozkoumání zasluhují anglesit, cervantit, greenockit,

Obr. l l , Halda štoly Mír a dole uprostřed ústí štoly Na Bary tě (foto V. Mátl, 1963).
Abb. II. Die Halde des Stollens Mír, unten in der Mitte die Einmiindung des Stollens .Na Bary tě" (Foto

V. Mátl 1963).

20



chalkofylit, libethenit, olivenit, tirolit. Chemismem rudních i hlušinových minerálů ště
pánovských lokalit se zabývali NovOTNÝ a K VAČEK (1968), kteří na základě chemismu
sfaleritu označili ložisko Pb-Zn na Panisádku za mesotermální. Karbonáty ze štěpánov
ského revíru studoval STEJSKAL (1970).

Publikovaných prací z tohoto podrobného průzkumu je však minimum a představují
jen relativně stručné přehledy ložiskové situace (MÁTL 1963, ČES KOVÁ (1967,1968, 1969).
Stručný přehled metalogeneze moravika a tedy i štěpánovského revíru uveřejnil MÁTL
(1974). Charakterizuje jednotlivé typy zrudnění, které pokládá za variské a amagmatické.
Upozorňuje zvláště na jeho nízce až středně temperovaný charakter a jeho častou vazbu
na mramory olešnické skupiny a uvádí i zjednodušenou sukcesi minerálů. KVAČEK (1974)
upozornil na zvýšený obsah Se v galenitu z Koroužného, CAMBEL a JARKovSKÝ (1974)
studovali zastoupení minoritních prvků v chalkopyritech a uvádějí i lokalitu Borovec.

1976-1980
Supergenními minerály z Borovce se zabýval HRoMEK (1976). Pro severní část boro

veckých žil uvádí chryzokol v asociaci s ryzí mědí a kupritem, jižní část je charakterizo
vána bazickými sírany mědi. Celkový přehled o rudní mineralizaci ve štěpánovském
revíru publikovala v rámci šíře zaměřené studie o metalogenezi východní části Českého
masivu také ČESKOVÁ (1978). Na základě SPA některých sulfidů charakterizuje geoche
mii hydrotermálních roztoků. Pro galenity uvádí charakteristickou příměs Ag, Sb, Cu
a Cd, u chalkopyritu Ag, Cd a Mn, v sekundárních Cu-rninerálech pak As, Sb, Ag a Cd.
Podrobně se zabývá deformacemi rud i žilné výplně a dokládá začnou složitost jednotli
vých mineralizačních period navzájem oddělených intramineralizační tektonikou. Jako
nejstarší se jeví Pb-Zn "metasomatické zrudnění" v mramorech, které jeví zřetelné vzta
hy k regionální metamorfóze a je postiženo dynamometamorfózou. Na mladší zlomové
systémy je vázána žilná Pb-Zn mineralizace s křemenem a Fe-Mg karbonáty a ba
ryt-chalkopyrit-křernenná mineralizace, která je nejmladší. Cu-mineralizace má již jiný
původ hydroterm, podobně jako Sb-rnineralizace v Koroužném. (ČEŠ KOVÁ 1967, 1978).
V návaznosti na tuto studii vznikly i tři podrobné nepublikované mineralogicko-ložisko
vé práce ŠTANCLA (1979, 1980a, 1980b), které jsou věnovány zejména lokalitám u Štěpá
nova nad Svratkou ("Havírna"), Olešničky a Horního Čepí. Vedle podrobné mineralogie
je v nich uvedena i mapa historických prací a dokumentace některých důlních děl.
PLUS KAL (1979) udává v úseku Koroužné-Štěpánov nad Svratkou zásoby 550 kt Pb-Zn
rud v bilančním vývoji.

1981-2001
Sekundární minerály z Borovce studoval a kriticky revidoval KRÁČMAR (1987). Zpo

chybnil mj. určení chalkofylitu, tirolitu, pseudomalachitu, libethenitu a olivenitu. Jako
charakteristické mikroprvky uvádí pro boroveckou supergenní zónu Zn, Sb, Mg a Ag
(KRÁČMAR 1987). Podrobnou charakteristiku důlních děl včetně historie štěpánovského
revíru podal v populární práci založené na vlastním výzkumu JURMAN (1985).

Detailní nepublikovaná studie, založená na metalometrii, šlichové prospekci, vrtech
a dalších technických pracích, a přinášející řadu zajímavých poznatků a podnětů vznikla
v rámci úkolu "Moravikum-Rudy" (Geoindustria s. p. Jihlava) v letech 1986-1990
(ABRAHAM et a1.1990). ŠAMAL!KOVÁ (1990) popsala zrudnění, zastižené novou vodohospo
dářskou štolou v Koroužném, situovanou S od samoty Vore!. V hydroterrnálně alterova
ném amfibolitu ve svorech byly zastiženy karbonátové žilky se sfaleritem, galenitem,
pyritem a malým množstvím chalkopyritu.

MALÝ (1993) znovu přehledně mineralogicky charakterizoval celý revír a blíže zdoku
mentoval staré práce v okolí šachtice Josef v Borovci. Na základě mineralogie a studia
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stabilních izotopů vymezil v revíru asociace s Cu-Pb zrudněním (Borovec) a Pb-Zn(-Sb)
zrudněním (Koroužné, Švařec). Teplotu vzniku rud lze podle izotopového termometru
galenit-sfalerit odhadovat na cca 200°C (MALÝ et a!. 1994). Další poznatky z historie
ko-topografického výzkumu oblasti uveřejnili SADILEK (1996), MALÝ (1998) a HOUZAR
(1998a), některé nové poznatky o minerálech uvádí PELZ (2000).

Nejnovější podrobný přehled topografie báňských lokalit, spojený s kritickým posou
zením starších archivních mapových pramenů, publikovali HOUZAR et a!. (2000). Minera
logii, geochemii stabilních izotopů, studiu plynokapalných uzavřenin a genezi zrudnění
je věnována disertační práce MALÉHO (2000a) a publikace MALÉHO a DOBEšE (2001). Po
drobnou historicko-archeologickou studii hornické osady ze 13. století (Havírna u Štěpá
nova) zpracovali DOLEŽEL a SADILEK (v tisku), popis vzácného segnititu SEJKORA et a!.
(2001). Některá nová zjištění o charakteru zrudnění a hlavně o méně známých důlních
dílech v této oblasti uvádějí HOUZAR et a!. (2001).

3. Geologická pozice zrudnění

Štěpánovský rudní revír lemuje po obou stranách tok Svratky v pruhu asi 1,5 km širo
kém a asi 5-7 km dlouhém, převážně v území od Koroužného po Horní Čepí (obr. 12).

Všechna tato drobná ložiska jsou vázána na olešnickou skupinu a to na sekvenci
s hojnými kalcitickými a dolomitickými mramory v metapelitech, se kterými se střídají
kvarcity a grafitické horniny (MíSAŘ 1963, SEKANINA 1965). V jejím nadloží vystupuje
jednotka .moravské svorové zóny", do které však zrudnění až na výjimky téměř nezasa
huje (ŠAMALlKOVÁ 1990, HOUZAR et a!. 2001). V podloží se nachází bítešskájednotka mo
ravika, na jejímž okraji vystupují historicky významná ložiska v Havírně u Štěpánova
a v Horním Čepí. Geologickým poměrům zrudnění štěpánovského revíru i jeho stratigra
fickému postavení v rámci olešnické skupiny se nejnověji podrobně věnovali ABRAHAM et
a!. (1990), kteří sestavili též stratigrafickou tabulku úseku Koroužné-Nedvědice s násle
dujícím rozdělením (upraveno a zjednodušeno):

Tabulka I. Stratigrafie olešnické skupiny ve štěpánovském revíru (upraveno podle ABRAHAMA et al. 1990).
Taf. I. Stratigraphie der Olešnicer Gruppe im Erzrevier Štěpánov (nach ABRAHAM et al. 1990 bearbeitet).

jednotka mocnost a petrografická charakteristika

I. svratecké krystalinikum 100-1 000 m, monotónní vývoj, granátické svory až ruly s amfibolity, ojediněle
mramory a serpentinity, výše červené dvojslídné ruly, nedvědické mramory, ojedi
něle grafit.

hranice svratecké klenby

A 90-160 m, pestrý vývoj, biotitické ruly až svory, kvarcity a amfibolity, méně mra-
II. olešnická skupina mory a fylity, podřízeně grafit.

B 70-250 m, mramory a jemnorrnně biotitickě mly, lokálně vývoj brekciovitých
a prokřemenělých mramorů s bary tem a Zn-Pb-Cu zrudněnim(mocnost 20-50 /II).

Při nad loží subjednotky i trernolitové a flogopitové mramory, s grafitem, při pod
loží spíše ruly, méně kvarcity, svory, grafit, ojediněle amfibolit.

C 50-9001, dvojslidně biotiticke a kalcitické grafitické svory (fylitický vzhled),
s drobnými vložkami mramorů, rul, kvarcitů a amfibolitů, zřídka granátické svory,
častá karbonatizace a grafitizace. Detailní provrásnění.

D 30-7001, granátickě svory a mly, s kvarcity, amfibolity, mramory, fylitické horni
ny, vzácně grafi t.

III. bítešská skupina 100-1000 m, bttešskě mly s vložkami arnfibolitů, biotitických rul, ojediněle s mra-
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Obr. 12, Geologická situace štěpánovského rudního revíru,
1- aluviurn, 2 - svahové hlíny, 3 - bítešská rula, 4 - svory v nadloží bítešské ruly, 5 - grafitické fylity a svory,
6 - biotitické ruly, 7 - biotit-muskovitické svory s vložkami mramorů, kvarcitů a arnfibolitů, 8 - mramory,
9 - kvarcity, 10 - arnfibolity, II - ortoruly, místy s turrnalínern, 12 - nedvědické mramory, 13 - biotit-musko
vitické svory s granátem, 14 - hlavní rudní ložiska (upraveno podle MisARE 1963),
Abb. 12, Geologische Lage des Erzreviers Štěpánov.
I - Aluvium, 2 - deluviale Sedimente, 3 - Bíleš-Gneis, 4 - Glimmerschiefer im Hangenden des Bíteš-Gneises,
5 - graphitische Phyllite und Glimrnerschiefer, 6 - biotitische Gneise, 7 - Biotit-muskovitische Glirnmerschie
fer mit Marmor-, Quarzit- und Amphiboliteinlagerungen, 8 - Marmore, 9 - Quarzite, 10- Amphibolite,
II - Orthogneise, stellenweise mit Turmalinvorkommen, 12 - Marrnore von Nedvědice, 13 - Biotit-muskovi
tische Glirnrnerschiefer mit Granat, 14 - die bedeutendsten Erzlager (nach MlsAR 1963 bearbeitet).
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Podrobný petrografický popis hornin podali zejména STANCL (1980a, b) a ABRAHAM et
aJ. (1990). Z petrografického hlediska se v nadloží olešnické skupiny objevují hrubozrnné
lepidoblastické svory, vyznačující se světlou barvou a výraznou foliací, s porfyroblasty
granátu a kyanitu. Minerální asociace je jednoduchá: křemen + muskovit + plagioklas
+ granát ± turmalín, kyanit, biotit, staurolit; objevují se i křemenné segregace s kyanitem
a vzácně i s andalusitem. Ve svorech jsou vložky amfibolitů a vzácně i serpentinitů; nově
byl zjištěn serpentinit např. nad Němečkovým statkem v Borovci. Pěkný profil těmito
nadložními (vzhledem ke zrudnění) svory představuje cesta z Borovce k dolům na Bu
kovské.

Převládající horninou olešnické skupiny jsou metapelity, tradičně označované jako
.fylity nebo biotitické břidlice" (KETTNER 1924, JANSA 1956). Petrograficky jde převážně
o drobnozrnné biotitické pararuly temně šedé barvy, místy fylitového vzhledu, s minerál
ní asociací biotit + křemen + plagioklas ± muskovit ± granát. Lokálně přistupuje ve vět
ším množství turmalín (patrně dravit), dále kalcit, amfibol, a retrográdní chlorit,
akcesorický apatit, zirkon, rutil a ilmenit. Některé typy jsou chudší biotitem. ABRAHAM et
a!. (1990) uvádějí i staurolit a kyanit. V méně mocných polohách se objevují biotit-mus
kovitické pararuly až svory s minerální asociací muskovit + křemen + biotit ± turmalín,
někdy s větší příměsí grafitu. Mramory tvoří několik vložek v metapelitech, v nichž za
ujímají rozdílnou stratigrafickou pozici (ZOUBEK in JANSA 1956), avšak nelze místy vy
louči t ani názor KETTNERA (1924) o tektonickém opakování některých pruhů. Mramory
jsou většinou šedé barvy, jemnozrnné až středně zrnité, převážně s minerální asociací
kaJcit + křemen + flogopit + pyrit + grafit ± dolomit, muskovit, titanit a turmalín. Jen lo
kálně se vyskytují bílé a šedé dolomitové mramory (FREJVALD 1963), avšak jejich gene
tický vztah ke zrudnění, předpokládaný např. SEKANINOU (1965) nebyl dosud nijak
potvrzen. Mramory jsou většinou plasticky deformované, často Iimonitizované, prokře
menělé nebo zatlačované Fe-karbonáty a rudními minerály (MÁTL 1963), a z velké části
jde spíše o karbonátové mylonity se zavrásněnými mylonitizovanými metapelity. Některé
vložky mramorů obsahují až několik cm velká stébla šedého tremolitu. V těchto přípa
dech jde o typické tremolitové mramory, tvořící výrazný litostratigrafický horizont, pro
bíhající celým štěpánovským revírem, od D. Čepí po Koroužné. Velmi pozoruhodný je
fakt, že nebývají nikdy nositelem Ag-Pb-Zn-Cu zrudnění! Charakteristickou horninou
celé sekvence jsou drobnozrnné světlé kvarcity, tvořící až několik m mocné polohy
v metapelitech i v mramorech. Vyznačují se jednoduchou minerální asociací s převažují
cím křemenem, vzácně s plagioklasem, kalcitem i tremolitickým amfibolem, turmalínem
a akcesorickým rutilem, příp. i grafitickým pigmentem (JANSA 1956). Lokálně jsou za
stoupeny i metabazity. Vyznačují se jednoduchými asociacemi amfibol + plagioklas
+ granát ± epidot, křemen, biotit, diopsid. Jsou pravděpodobně různého původu. Magrna
tické horniny s výjimkou ojedinělých jednoduchých pegmatitů chybějí.

Bezprostředně na bítešské rule místy spočívají několik desítek m mocné polohy hrubě
lepidoblastických svorů s granátem (MíSAŘ 1963). Bítešskou jednotku zastupuje nej
svrchnější část, budovaná bítešskou okatou rulou světlé barvy, s minerální asociací kře
men + draselný živec + biotit + muskovit, ± biotit s akcesorickým granátem (JANSA
1956). Tato rula se střídá s jemnozrnnými granátickými i bezgranátickými amfibolity,
které tvoří vložky cm až m mocnosti. Bítešská rula v blízkosti rudních akumulací je
hydrotermálnírni fluidy silně alterovaná, chloritizovaná a limonitizovaná, s četnými žil
kami hnědých Fe-karbonátů a křemene (Havírna a Cumberk).
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4. Charakteristika zrudnění a popis jednotlivých typů

Oblast štěpánovského rudního revíru leží v tektonicky a metamorfně velmi složité po
zici v prostoru moravskoslezského zlomového pásma mezi brunovistulikem a svra
teckým krystalinikem, resp. moldanubikem (obr. 13), (MJSAŘ et a!. 1983, SCHULMANN et
a!. 1991). Ložiska jsou situována především v krystalických vápencích, místy i v bítešské
rule. Rudní polohy jsou vázány na poruchy a poruchové zóny především generelně S-J
směru. Jedná se o široké tektonicky porušené pásmo s úklonem 45-60 o k Z, v jehož
struktuře lze vyčlenit dvě základní subparalelní větve. První (nadložní) je situována pří
mo na litologickém styku svrateckého krystalinika a olešnické skupiny. Pravá mocnost je
5-15 m. Svory jsou rozdrceny a intenzívně hydrotermálně alterovány. Místy jsou přitom
ny ultramylonity a tektonické jíly s grafitem. Druhá větev (podložní) představuje výrazné
dislokační pásmo v nadložních mramorech (kontakt vývoje A a B v tabulce 1). Pravá
mocnost této zóny je 22-26 m. Charakteristické jsou drcené a ostrohranné brekciovité
textury, polohy mylonitů a grafitických tektonických jílů a Si-metasomatóza mramorů
s doprovodem polymetalického zrudnění, pyritu a bary tu (ABRAHAM et a!. 1990).

Z hlediska zrudnění je podstatné, že oblast se vyznačuje silnou dislokační a tříštivou
tektonikou a přítomností četných poloh kalcitických i dolomitických mramorů. Rudní
roztoky mohly pronikat horninami v různých stadiích jejich deformace, často i opakova
ně, a proto je nemožné bez detailního strukturně-petrologického výzkumu a znalosti

Obr. 13. Pohled na osadu Borovec od JZ (foto K. Malý, 1999). Opuštěné doly se nacházejí ve svahu podél
okraje lesa a v zalesněné části (oblast olešnické skupiny). Geologickým podkladem louky nad osadou
jsou svory tzv. moravské svorové zóny, bez zrudnění.

Abb. 13. Blick auf die Ansiedlung Borovec vom Siídwestcn (Foto K. Malý 1999). Die verlassenen Gruben be
finden sich im Abhang entlang des Waldrandes sowie im bewaldeten Bereich (das Gebiet der Olešni
cer-Gruppe). Den geologischen Untergrund der Wiese oberhalb der Ansiedlung bilden die Glimmer
schiefer der sog. Miihrischen Glimmerschieferzone, ohne Vererzung.
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přesného postavení jednotlivých rudních těles jednoznačně popsat minerogenetické a lo
žiskové vztahy v revíru. Navíc se při deformacích projevily i nestejné reologické vlast
nosti hornin. V tvrdých a křehkých horninách tak převládají pukliny s výplní rudních žil,
žilníky a brekcie, v relativně plastických karbonátech došlo ke vzniku nepravidelného
prokřernenění a zrudnění.

Zrudnění ve štěpánovském revíru můžeme zhruba dělit podle různých hledisek, který-
mi jsou:

1) morfologie rudních těles
2) vztah k okolním horninám
3) mineralogicko-geochemický charakter

(1) Podle morfologie rudních těles a textur zrudnění se ve štěpánovském revíru rozli
šuje zrudnění dvojího typu (MATL 1963, 1965): výplň dutin a poruch ve formě ložních
nebo pravých rudních žil, žilníků a brekcií, včetně zrudnění v mylonitech (typ a) a meta
somatické zrudnění v mramorech (typ b).

a) rudní žíly - jsou charakteristické pro okolí Koroužného, Havírny, Cumberka, Bo
rovce a Horního Čepí. Jsou převážně křemenné, karbonátové a barytové, hlavně ložní,
částečně pravé, přičemž existují vzájemné přechody v typu uložení (MATL 1963). Bývají
většinou nepravidelné, souměrné zonální žíly jsou spíše menších velikostí. Podle SEKANI
NY (1965) se u křemenných žil uplatňuje textura kompaktní, brekciovitá, kavernózní
nebo voštinovitá, paralelně nebo radiálně stébelnatá a kokardovitá. Sukcese je kompliko
vaná a např. SEKANINA (1965) rozlišil mezi primárními minerály 3 generace křemene,
chalkopyritu a Fe-dolomitu, 2 generace pyritu, galenitu a sfaleritu, k mladším minerálům
řadí kalcit, baryt, antimonit (= boulangerit) a arzenopyrit, k nejmladším chalkozín
(= djurleit) a kuprit.

Obr. 14. Zrudněný mramor "metasomaticky" zatlačený křemenem (šedý) s mladšími žilkami bílého křemene,
Borovec - Bárov (foto S. Houzar. skutečná velikost 25 cm).

Abb. 14. Vererzter Marmor von ..metasomatischem" (grauem) Quarz mit jiingeren Adem von Weil3quarz ver
drangt, Borovec - Bárov (Foto S. Houzar, tatsachliche GroBe 25 cm).
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b) metasomatickézrudněni - je vyvinuto hlavně na Panisádku a Zemanově poli, čás
tečně na Bárově, ve štole Mír a v Záskalí. Často i celé kry mramoru jsou úplně zatlačené
drobnozrnnými agregáty hydrotermálního křemene, dolomitu, ankeritu, sfaleritu a gale
nitu (obr. 14). Zatlačování může být vícefázové, někdy se metasomatóza projevuje jen
prokřemeněním (okolí štoly Bárov). V těchto horninách se objevují drobné mladší žilky
nerudních i rudních minerálů - mobilizované zrudnění (MATL 1963, 1974, ČEŠKOVA
1967).

Rozlišení metasomatického a žilného typu není vždy jednoznačné. V některých přípa
dech nelze rozhodnout, zda jde o typickou metasomatózu nebo žilkovitou texturu rud
vzniklou pronikáním roztoků do trhlin. Je zřejmé, že oba morfologické typy mohly vzni
kat jedním genetickým procesem a pouze vliv deformace hornin rozhodovalo tom, zda
vzniklé rudní těleso bude mít charakter žíly nebo nepravidelného .metasomatického těle
sa" (MALÝ 2000a).

(2) Podle okolníchhornin rozlišili ČEŠKovA (1978) a ŠTANCL (1980b) dva typy rudních
akumulací:

- první typ přestavují rudní tělesa situovaná v nekarbonátových horninách olešnické
skupiny a v bítešské rule. Mají charakter žil nebo žilníků malé mocnosti, jejichž směr
a sklon je závislý na tříštivé tektonice. Nejvýznamnější rudní akumulace nacházíme na
kontaktu bítešské jednotky.

- druhým typem je rudní horizont v mramorech olešnické skupiny. Rudní tělesa mají
charakter metasomatických prokřemenělých zón a mocnějších pravých nebo ložních žil
(obr. 15). Generální průběh rudních těles je zpravidla shodný se S-J průběhem mramorů.

Obr. 15. Galenit v Pb-Zn(-Sb) zrudnění na Panisádku-Švařec.
Abb. 15. Galenit in Vererzung Pb-Zn(-Sb) am Standort Panisádek-Švařec,
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Nové mineralogicko-geochemické výzkumy však ukázaly, že toto rozdělení nemá
z minerogenetického hlediska žádný význam (MALý et a!. 1994, MALÝ 2000a).

(3) Na základě mineralogicko-geochemickěho charakteru lze vymezit dva hlavní typy
zrudnění. LÁZNIČKA (1964) a SEKANINA (1965) rozlišili rudní tělesa s chalkopyritem
C+Pb+Zn+Sb), dále Pb-Zn-Ag zrudnění s hnědým sfaleritern a vzácně tetraedritem.
Charakteristickým rysem zrudnění žilného typu na Štěpánovsku je víceméně samostatný
výskyt chalkopyritu, vázaného převážně na křemennou žilovinu, zatímco galenit a sfa
lerit bývají obyčejně sdruženy s žilovinou karbonátovou (MÁTL 1965). I ze studia
geochemických aureol jednoznačně vyplývá oddělení Cu a Pb-Zn-Ag mineralizace ve
štěpánovském revíru (ŠTANCL 1980b).

K podobnému závěru došel po podrobném studiu i MALÝ (2000a), který z geochemic
ko-genetického hlediska rozlišuje dva základní typy polymetalické hydrotermální mine
ralizace: (i) Pb-Zn(-Sb) typ zrudnění; (ii) Cu-Pb(-Zn) typ zrudnění. Obě mineralizace se
liší relativním zastoupením jednotlivých minerálů a jejich chemismem, charakterem pů
vodního hydrotermálního roztoku, izotopickým složením, pT podmínkami vzniku
a pravděpodobně stářím.

(i) Pb-Zn(-Sb) typ zrudnění
Převládá žilný typ, kdy žíly o mocnosti do 0,5 m mají směr S-J, SSZ-JJV, SSV-JJZ

a SZ-JV a obsahují vtroušeniny sulfidů velikosti 2-3 mm, maximálně 2 cm. Zastoupen
je však relativně často i .merasomarícký typ" s žilkovitým křemenem a sítovitou textu
rou, s relikty pás kované až brekciovité textury. Křemen někdy zcela zatlačuje karbonáty
mramoru. Z minerálů výrazně převládá sfalerit a galenit nad pyritem, chalkopyritem,
arzenopyritem, ojedinělý je boumonit, tetraedrit a boulangerit. Sfalerit má převážně hně-

Obr. 16. Brekciovitá textura rudní žíly Cu-Pbi-Zn) zrudnění Na Bukovské (K. Malý. skutečná velikost 20 cm).
Abb. 16. Brekzientextur des Erzgangs Cu-Pbí-Zn). Vererzung Na Bukovské (Foto K. Malý. tatsachliche Grolše

20 cm).
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dou barvu; mladší žlutý sfalerit tvoří krystaly v dutinách křemene a někdy uzavira
chalkopyrit a pyrit. Galenit je charakteristický nízkým obsahem Ag, výjimkou je lokalita
Havírna s 0,5 hm. % Ag, kde jsou nositelem Ag vrostlice freibergitu a pyrargyritu v gale
nitu. Žilné karbonáty jsou zastoupeny Mg-ankeritem, vzácně Pe-dolomitem a sideritem,
relativně vzácný je (s výjimkou H. Čepí) baryt. Sukcese: křemen I ~ arzenopyrit ~ sfa
lerit l+galenit ~ tetraedrit+sulfosoli ~ křemen II ~ Fe.Mg-karbonáty ~ baryt ~ kalcit
~ křemen III ~ sfalerit II ~ chalkopyrit (MALÝ 2000a). Pb-Zn(-Sb) typ zrudnění je za
stoupen na lokalitách v Koroužném (Korouženská štola, Zemanovo pole), Švařci (Pani
sádek a Cumberk), Štěpánově (Havírna) a Horním Čepí (Pavelkův les).

(ii) Cu-Pb(-Zn) zrudnění
Vystupuje téměř bez výjimky jako žilný typ s žílami o mocnosti až 1,8 m směru S-J

a SSZ-JJV, s vtroušeninovým zrudněním, kdy sulfidy dosahují velikosti zrna průměrně
0,5 cm. Žilnou výplň tvoří křemen s paprsčitou a hradbo vou texturou, někdy baryt
a z karbonátů téměř jen kalcit. Ze sulfidů převládají chalkopyrit a galenit, vzácnější je
sfalerit, tetraedrit, djurleit a pyrit. Poslední minerál bývá uzavírán v chalkopyritu. Hlav
ním nositelem Ag je chalkopyrit, žádný Ag-minerál v něm však zjištěn nebyl. Charakte
ristickou mladší mineralizací je výskyt ryzí mědi s kupritem a ryzí stříbrem. Sukcese:
křemen I ~ pyrit ~ kalcit-sfalerit-chalkopyrit ~ galenit ~ baryt ~ křemen II (MALÝ
2000a). Typ Cu-Pb( -Zn) zrudnění se vyskytuje na několika lokalitách v Borovci
(Kupferštola a staré obvaly nad ní, Na Bukovské) a ve Štěpánově (štola Mír a její okolí).

Představu o zastoupení jednotlivých rudních složek v obou typech zrudnění podává
následující tabulka 2.

Tab. 2. Složení rudních vzorků štěpánovského revíru (údaje v ppm a hm. %).
Taf. 2. Die Zusammensetzung der Erzproben aus dem Erzrevier Štěpánov (Angaben in ppm und GEW %).

lokalita typ Ag Au Sb Cu Pb Zn

I) obvaly nad Korouž. štolou Pb-Zn(-Sb) 1,6 1,070 15,6 43 178 248
2) Zemanovo pole Pb-Zn(-Sb) 20,9 0,013 44,3 538 5,38 102
3) Vorel Pb-Zn(-Sb) 21,1 0,002 563 2330 10,90 4,37
4) Panisádek Pb-Zn(-Sb) 44 0,800 124 860 2,07 10,80
S) ob valy u šachtice Josef Cu-Pb(-Zn) 8,3 0,150 36,4 3290 1800 1070
6) suť u štoly Na Bary tě Cu-Pb(-Zn) 7,0 0,21 9,1 224 7,48 3,85
7) štola Mír Cu-Pb(-Zn) 33,9 1,220 16,7 12,30 900 1100
8) štola Mír Cu-Pb(-Zn) 42 2,410 184 31,60 1740 1390

I) dolomit-křemenná žilovina s arzenopyritem, 2) šedý mramor s žilkami karbonátu s galenitem, 3) křemenná
žilovina s galenitem a sfaleritem, 4) silicifikovaný mramor s vtroušeninami galenitu a sfaleritu, S) křernenná ži
lovina s kupritem a mědí, 6) limonitizovaná křemen-karbonátová žilovina s galenitem, 7) limonitizovaná
kuprit-chalkopyrit-křernenná žilovina, 8) chalkopyrit-křemenná žilovina (koncentrát).Všechny analýzy Gema
test Černošice.
I) Dolomit-Quarz-Gangart mit Arsenkies, 2) grauer Marmor mit Carbonatadern mit Galenit, 3) Querzgangart
mit Galenit und Sphalerit, 4) silizifierter Marmor mit Galenit- und Sphalerit-EinschlUssen, 5) Quarzgangart mit
Cuprit und Kupfer, 6) limonitisierte Quarz-Carbonat Gangart mit Galenit, 7) limonitisierte Kuprit-Chalkopy
rit-Quarzgangart, 8) Chalkopyrit-Quarz-Gangart (Konzentrat). Samtliche Analysen wurden von Gematest
Černošice.

5. Mineralogie

V následující kapitole je podán přehled všech zjištěných minerálů podle četnosti vý
skytu; v jednotlivých subkapitolách jsou seřazeny podle mineralogického systému. Při
pojena je i diskuse některých problematických minerálů, které jsou uváděny i v relativně
nové literatuře.
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5.1. Hlavní minerály
Měď-Cu
Charakteristickým minerálem zrudnění v Borovci je ryzí měď, tvořící různé formy

agregátů především na starých obvalech nad Kupferštolou. Velmi hojná je asociace drob
ných zrn a drátků mědi, velikosti okolo 2-3 mm (max. až několik cm) se zrnitým kupritem
a běžným blankytně modrým chryzokolem a to v celém pásmu žil od ústí Kupferštoly
štoly až po Bárov, kde se také nacházela zrna a drátky mědi ve volných balvanech kře
mene, uvolněných z přirozených výchozů křemenných žil (ústní sdělení J. Pelze). Podob
ná asociace, ale s malachitem a azuritem se objevila vzácně i ve štole Mír. Pozornost
však zasluhuje především vzácněji zastoupená asociace kalcit+měď ±kuprit±stříbro, vy
vinutá na tenkých žilkách bílého' drúzovitého křemene v grafitických metapelitech. Je
pozoruhodná nepřítomností běžných druhotných Cu-minerálů, díky čemuž desítky let
unikala pozornosti sběratelů. Plíškovité, drátovité i celistvé agregáty této mědi dosahují
až několikacentimetrových rozměrů (obr. 17).

V obou případech jde o relativně mladou nízkotermální asociaci. Podle SPA (KRÁČ
MAR 1987), mikroskopických pozorování i EDX analýz neobsahuje měď heterogenní ani
izomorfní příměsi jiných prvků (MALÝ 2000a).

Grafit - C
Grafitový pigment spolu s vtroušeným zrudněním je obsažen v masivních žilných par

tiích křemenných žil a v tzv. metasomatických zrudněních na Štěpánovsku. Vystupuje
též jako pigment v uzavřeninách prokřemeněných rul, grafitických kvarcitů a mramorů.
Často tvoří i samostatné zemité agregáty jako výplň dislokací. Na některých žilách v sys
tému Kupferštoly jsou grafitické metapelity protkané žilkami kalcitu + křemene důleži
tým indikátorem přítomnosti Cu-Ag zrudnění.

Sfalerit - ZnS
Tento velmi hojný sulfid se vyskytuje obyčejně v asociaci s galenitem a hydrotermál

ními karbonáty. Je spolu s galenitem hlavním rudním minerálem Pb-Zn(-Sb) typu mine
ralizace; obsahuje od 1 do 4,5 hm.% Fe (průměrně kolem 2,3 hm.%) a od 0,18 do 0,56
hm.% Cd (průměrně 0,36 hm.%). Na mladší fázi zrudnění (spolu s chalkopyritem) je na
Panisádku vázán vzácný, velmi světle žlutý sfalerit (ČEŠKOVÁ 1967). V Cu-Pb(-Zn) typu
je sfalerit relativně vzácnější; obsahy Fe jsou zde nižší (do 2,4 hm.%, průměrně 1,7 hm.%),
obsahy Cdjsou někdy zvýšené (až 1,9 hm.%). Zrna sfaleritu dosahují velikosti v průmě
ru okolo S mm, velmi hrubozrnný byl zjištěn až v kilogramových kusech v jemnozrnné
směsi ankeritu a křemene na Havírně. Barva sfaleritu je hnědá až medově žlutá, někdy
do zelena. Zcela výjimečně obsahuje inkluze chalkopyritu nebo pyritu. Vzácné krystaly
v dutinách jsou automorfní s kombinací tvarů {l l O} a { III} (SEKANINA 1965).

Náleží k mladším minerálům zrudnění u Olešničky, kde tvoří světle hnědá a nažloutlá
zrna max. velikosti 12 mm. Nejhojnějším rudním minerálem je na štole Kryštof u Horní
ho Čepí, kde tvoří světle a tmavě hnědé agregáty až 4 cm velké (ŠTANCL 1979, 1980a).
Hnědý sfalerit je rovněž nejhojnějším minerálem v žilnérn typu zrudnění v Koroužném.
Z obvalů nad Korouženskou štolou pocházejí agregáty sfaleritu srůstajícího s šedým bou
langeritem a vzácněji též s arzenopyritem, galenitem a bournonitem.

Chalkopyrit CuFeS2
Vyskytuje se především na boroveckých žilách jako vtroušeniny v masivním křemeni

nebo jako jádra kokard (Na Bukovské). Značné koncentrace masivního chalkopyritu byly
nalezeny především na několika místech ve štole Mír. Tam se vyskytl i společně s kalci-
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tem uzavírajícím úlomky grafitické horniny. Mladší generace chalkopyritu se objevuje
v dutinách křemene, tenké žilky pronikají tetraedritem (JANSA 1956). Vzácné krystaly
jsou nedokonale omezeny plochami (110) a (111). Často však postavení chalkopyritu
v sukcesi není jednoznačné. Vyznačuje se žlutou barvou a často pestrými náběhovými
barvami ("bornit" a covellín starších autorů) a často je tam zatlačován černohnědým
"stilpnosideritem", doprovázeným hlavně malachitem a práškovitým .Jimonitern". Nej
pěknější, relativně čerstvá až 3 cm velká zrna chalkopyritu v křemeni se vyskytují společně
s jehlicovitým i krystalovaným malachitem a křišťálem v odvalu štoly Na Bukovské,
v drobných zrnech je zastoupen na většině dalších lokalit. Na lokalitě Havírna je vzác-

Tab. 3. Reprezentativní chemické analýzy sfaleritů (hm.%).
Taf. 3. Reprasentative chemische Analysen der Sphalerite (Gew. %).

a) Cu-Pb (-Zn) typ mineralizace

štola Mír štola Mír štola Mír Borovec
Č. lokality 22 22 22
Zn 63,84 64,10 63,32 64,43
Fe 1,13 Ul 2,32 1,41
Cd 1,89 1,67 0,00 0,78
S 32,71 32,94 33,16 33,36
suma 99,57 99,82 99,10 99,98
Zn 0,960 0,960 0,948 0,957
Fe 0,020 0,019 0,040 0,025
Cd 0,017 0,015 O 0,007
S 1,003 1,006 1,012 1,011
celkem 2 2 2 2

b) Pb-Zn (-Sb) typ mineralizace

Havírna Havírna Koroužné Koroužné
č. lokality 20 20 2 3
Zn 65,50 65,83 66,15 66,34
Fe 1,39 1,07 1,23 1,09
Cd 0,36 0,36 0,49 0,59
S 32,85 32,83 32,59 32,55
suma 100,04 100,09 100,46 100,57
Zn 0,976 0,980 0,984 0,988
Fe 0,023 0,019 0,022 0,018
Cd 0,003 0,003 0,004 0,005
S 0,998 0,998 0,990 0,989
celkem 2 2 2 2

c) Sb-As-Zn asociace s boulangeritem

Koroužné Koroužné Koroužné Havírna
č. lokality 2 2 2 20
Zn 64,47 63,40 64,51 63,13
Fe 2,06 3,31 1,85 3,46
Cu 0,16 0,21 0,39 0,19
Sb 0,21 0,24 0,33 0,23
Cd
Ag 0,06 0,05 0,13 0,07
S 33,04 32,79 32,79 32,92
suma 100,00 100,00 100,00 100,00
Zn 0,958 0,943 0,961 0,938
Fe 0,036 0,058 0,032 0,060
Cu 0,002 0,003 0,006 0,003
Sb 0,002 0,002 0,003 0,002
Ag 0,001 0,000 0,001 0,001
S 1,001 0,994 0,997 0,997
celkem 2,000 2,000 2,000 2,000
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Obr. 17. Ryzí měď v křemeni z ob valů nad Kupferštolou (foto R. Gregorová), skutečná velikost vzorku 5 cm).
Abb. 17. Reines Kupfer im Quarz von den Pingen liber dem Kupferstollen (Foto R. Gregorová, tatsachliche

Grolše der Probe 5 cm).

Obr. 18. Galenit (bílý) se sfaleritem (světle šedý) a metakrysty karbonátu (šedý) a křemene (černý) z Pani
sádku (foto K. Malý, odražené světlo, zvětšeno 65x).

Abb. 18. Galenit (weiB) mit Sphalerit (hellgrau) sowie die Metakristalle von grauem Carbonat und schwarzem
Quarz am Standort Panisádek (Foto K. Malý, reflektiertes Licht, 65x vergrolšert).
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nější. Tvoří drobná zrna a žilky, pronikající sfaleritem. Vzácné jsou jeho uzavřeniny ve
sfaleritech z H. Čepí (ŠTANCL 1980a), s galenitem a antimonitem v Korouženské štole
(MALÝ 1997).

V Cu-Pb(-Zn) typu zrudnění patří k nejběžnějším sulfidům, v Pb-Zn(-Sb) typu je rela
tivně vzácný a vázaný zejména na mladší fázi zrudnění. Chalkopyrit z Cu-Pb(-Zn) typu
zrudnění je typický zvýšenými obsahy Zn a Ag a uzavírá pyrit (CAMBEL a JARKovSKÝ 1974,
MALÝ 1993). Chalkopyrit je tak hlavním primárním nositelem stříbra v tomto typu zrud
nění (srovnej HARRIS et al. 1984). Dosud se ani podrobným mikroskopickým studiem
(pozorování v imerzi při zvětšení až 1440x) ani pomocí mikrosondy nepodařilo zjistit
heterogenní příměsi minerálů Zn a Ag v chalkopyritu a způsob jejich vazby tak zůstává
předmětem dalších výzkumů.

Tab. 4. Obsahy minoritních prvků v chalkopyritu (ppm).
Taf. 4. Gehalte von Minoritatselementen im Chalkopyrit (ppm).

Lokalita Zn

Na Bukovské 3330
Na Bukovské 671
Na Bukovské 361
Borovec 351
Na Bukovské 600
Na Bukovské 251
Mír 4183

Galenit - PbS

Sn Ag Ni Co

37
32 7

13 6
13 6
13

349 <16
150 <16

13

Na většině žil jde o relativně rozšířený minerál, vytvářející zrna do 5 mm velká a zrni
té agregáty centimetrové velikosti v karbonátové a barytové žilovině; častý je v prokře
menělých zrudněných mramorech (obr. 18). Nejmladší generace v dutinách bývá
krystalově omezena {I OO} a { l l l}. Místy vykazuje vyšší podíl Ag a Sb (SEKANINA 1965,
ČEŠ KOVÁ 1978). Hojný je v Olešničce a na štole Kryštof v Horním Čepí. Vzácněji tvoří
jádro křemenných kokard (např. U Kinců) nebo je přítomen v křemenných žilách Bárov,
Marie Terezie a Na Bukovské. Drobně zrnitý s boulangeritern, příp. antimonitem je znám
z Korouženské štoly a jako vtroušeniny v kalcitu na Zemanově poli (BURKART 1953). Na
Havírně je galenit vzácný, přeměněný v cerusit, a jeho zrna uzavírají chalkopyrit a pyrit
(ŠTANCL 1980a). Jediný novější nález korodovaných krystalů o velikosti do 0,5 cm po
chází z lokality Vorel.

Zatímco galenity z Pb-Zn(-Sb) typu zrudnění mají velmi proměnlivý obsah mino
ritních prvků, galenity z Cu-Pb(-Zn) typu mineralizace mají obsahy minoritních prvků
stabilně nízké.

Tab. 5. Obsahy minoritních prvků v galenitu (ppm).
Taf. 5. Gehalte von Minoritatselernenten im Galenit (ppm).

Lokalita Ag Bi Sb Sn Cd Zn

Vorel <8 158 835 <6 19 3070
Zemanovo pole 1051 O 2100 21 8
Panisádek 1 35 O O 8 8
Panisádek 2 349 O 567 14 11
štola Mír 1 <7 122 58 <5 28 202
Josef 13 < 11 134 229 <10 20 906
Borovec I 107 5 690 13 40
Borovec 2 46 7 828 20 12
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Pyrit - FeS2
Vedle výskytu v mramorech a grafitických horninách byl pyrit jen relativně podřízeně

zjištěn např. na .Kupferštole", na Panisádku a jako vrostlice v chalkopyritu ve štole Mír.
Na druhé lokalitě byly nalezeny ledvinité agregáty na styku kalcitu a Pb-Zn vtroušenino
vé rudy. Drobná zrna a kubické krystaly pyritu se vyskytují i na dalších žilách v oblasti.
Nejmladší generace pyritu má podobu nesouvislých jemnozrnných povlaků na puklinách
(SEKANINA 1965).

V Cu-Pb(-Zn) typu mineralizace je pyrit vzácný - obvykle pouze mikroskopický, au
tomorfní a vrůstající do chalkopyritu. Často je již značně přeměněn na .Jimonit".
V Pb-Zn( -Sb) typu zrudnění rozlišila ČESKOVÁ (1967) tři generace pyritu: pyrit Ije nej
starší minerál na ložisku a je vtroušen v horninách se zvýšeným obsahem grafitu; pyrit II
má podobu deformovaných krystalů mm velikosti (např. Panisádek, Korouženská štola);
pyrit III je kolomorfní a vyplňuje pukliny v horninách a minerálech. Pyrit I a III je prav
děpodobně běžný horninotvorný minerál bez přímé souvislosti s hydrotermální minerali
zací.

Spolu s křemenem I je pyrit nejstarším rudním minerálem v Olešničce, kde tvoří
v křemen-siderit-barytové žilovině zrna a krystaly velikosti do 3 mm, hojná drobná zrna
jsou v Havírně. Výjimečný je jako reliktní minerál v chalkopyritu v H. Čepí (ŠTANCL
1979, 1980a).

Samostatné pyrit-křemenné žíly byly zjištěny ve svorech na haldách šachty Jaroslav,
přičemž pyritje téměř úplně pseudomorfován .Jimonitem" (HOUZAR et al. 2000).

Obr. 19. Kuprit (světle šedý) lemuje ryzí měď (bílá) v křemeni, šachta Josef (foto K. Malý, odražené světlo,
zvětšeni 65x).

Abb. 19. Cuprit (hellgrau) wird van reinem Kupfer (weiB) im Quarz gesaumt, Josef-Schacht (Foto K. Malý, re
flektiertes Licht, 65x vergrobert).
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Kuprit - CU20
Tmavě červené šedě nabíhající a polokovově lesklé agregáty jsou obvykle velikosti pod

1 cm a hojně se vyskytují v asociaci s mědí a chryzokolem na starých obvalech nad Kup
ferštolou (obr. 19). Vzácnější jsou až několik cm velké agregáty s uzavřeninarni ryzí
mědi a zcela výjimečné asi 1 mm velké krystaly oktaedrického habitu. Běžně bývá iden
tifikován RTG jako součást "stilpnosideritu" v prostoru Borovce a ve štole Mír. Ojedině
lý byl též na zaniklých haldách u Rěsslerova mlýna (= velmi pravděpodobně Zemanovo
pole) v Koroužném (BURKART 1953). (Pozn.: většina práškovitých červených agregátů.
.Jcupritu" ve sbírkách je ve skutečnosti hematit.)

Křemen (křišťál, záhněda, ametyst) - Si02
Křemen je nejdůležitějším nerudním minerálem v celé štěpánovské rudní zóně a vy

stupuje jako hlavní minerál žilných výplní i v .metascmatickém" vtroušeninovém
zrudnění v několika formách a generacích. Starší generace odpovídá prokřemenění hor
nin, nejmladší křemen zatlačuje baryt, siderit a rudní minerály (srovnej též ČESKovA
1978).

SEKANINA (1965) uvádí 4 hlavní texturně rozdílné typy: (i) - kompaktní, rohovcovitý,
šedě a rezavě zbarvený, (ii) - brekciovitý, světlý, tmelí starší křemen, (iii) - kavernózní
až voštinovitý, s dutinkami pokrytými krystalky křišťálu, (iv) - stébelnatý až sférolitický,
bílý, stébla na volném konci ukončena kombinací romboedrů, poloměr sférolitů až 5 cm.
Běžné jsou drobné krystaly křišťálu na starých obvalech a ve štole Na Bukovské. Místy
bývá zbarvený hnědožlutě nebo hnědočerveně nebo výjimečně i fialově (ametyst), vzác
né krystaly záhnědy společně s kalcitem pocházejí že štoly Mír (KRUtA 1966).

Drobné krátce sloupcovité krystalky křišťálu o velikosti 0,5-1 mm pokrývají jehlico
vité krystaly malachitu (Na Bukovské) a povlaky Mn-oxidů a limonitu na kalcitu (štola
Mír). S výjimkou recentních' Cu minerálů tam jde pravděpodobně o nejmladší minerál
zrudnění.

Hematit - a-Fe203
Velmi hojně se objevuje na odvalu štoly Na Bukovské a v dalších dílech v prostoru

Němečkova kopce, zejména v prokřerneněném mramoru v šachtě Jaroslav. Jeho červené
práškovité agregáty v dutinách krystalického drúzovitého křemene bývaly chybně pova
žovány za kuprit (tzv. "cihlová ruda", Ziegelerz). Častý je na haldách dolů v Pavelkově
lese u Horního Čepí, kde tvoří povlaky na bary tu. Byl potvrzen rentgenometricky a che
mickou analýzou.

"Stilpnosiderit" a" limonit" - směs oxidů a hydroxidů Fe a Cu
Velmi často se chalkopyrit mění od povrchu nebo žilkovitě v černohnědou smol ně

lesklou hmotu, představující směs oxidů a hydroxidů Fe s kupritem, případně s "chalko
zínem" (SEKANINA 1965). Stilpnosiderit je pro Cu-Pb( -Zn) typ zrudnění typickým .minerá
lem". Jeho černé, silně lesklé agregáty mají často mikroskopicky patrnou koncentrickou
stavbu tvořenou výše a níže odraznými partiemi (obr. 20). Kombinací RTG a IR analýz
byl v boroveckém stilpnosideritu zjištěn goethit, lepidokrokit, malachit, chalkopyrit, te
norit a křemen (KRAčMAR 1987, MALÝ 2000a); zastoupení jednotlivých fází je velmi pro
měnlivé. NovOTNÝ a KVAČEK (1968) uvádí jako součást .stilpnosideritu" dále hematit,
tenorit a delafosit. Dva typy limonitu, v kolomorfních a práškovitých agregátech, vznikly
přeměnou pyritu (ŠTANCL 1979). Práškovitý limonit je především běžným minerálem ve
štole Míra dalších lokalitách, produktem přeměny Fe-Mg karbonátů je na Havírně, pseu
dornorfózy po pyritu jsou známy hojně z díla Jaroslav.
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Obr. 20. "Stilpnosiderit" - agregát s koncentrickou stavbou zatlačuje chalkopyrit (bílý) (foto K. Malý, odraže
né světlo).

Abb. 20. "Stilpnosiderit" (grau) mit konzentrischer Struktur wird vom Chalkopyrit (weiB) verdrangt Stollen
Mír, Stěpánov (Foto K. Malý, reflektiertes Licht).

Tab. 6. Reprezentativní chemické analýzy karbonátů.
Taf. 6. Reprasentative chemische Analysen der Carbonate.

Lokalita Mír Mír Mír Havírna Havírna Havírna

Č. 22 22 22 20 20 20
mineralizace Cu-Pb,Zn Pb-Zn-Sb

hm.% Gew.%
CaO 53,98 54,11 55,03 29,04 30,42 28,84
MgO 0,12 0,20 0,07 13,38 8,85 13,82
FeO 0,79 1,12 0,66 12,22 15,57 10,87
MnO 1,35 1,42 1,48 0,59 1,17 0,68
CO2* 43,81 44,25 44,59 45,25 43,80 44,80

suma 100,05 101;10 101,83 100,48 99,81 99,01

° 3 3 3 6 6 6
Ca2+ 0,967 0,960 0,969 1,007 1,090 1,010
Mg2+ 0,003 0,005 0,002 0,646 0,441 0,674
Fe2+ 0,011 0,016 0,009 0,331 0,436 0,297
Mn2+ 0,019 0,020 0,021 0,016 0,033 0,019
C4+ 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000

celkem 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000

* obsah C02 dopočten podle stechiometrie
* C02-Gehalt nach Stechiometrie nachgerechnet
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Kalcit - CaC03
Tvoří převážně hrubozrnné agregáty bílé a nažloutlé barvy, často společně s bary tem,

galenitem a sfaleritem. V dutinách se objevují krystaly velikosti 5-15 mm, na nichž pře
vládá nízký romboedr {lOO} {0012} nebo tvoří i skalenoedrické krystaly centimetrové
velikosti. Na některých lokalitách je častý rezavě zbarvený kalcit, který vznikl přeměnou
karbonátu s obsahem Fe (SEKANINA 1965). Hydrotermální kalcit je výrazně převládajícím
karbonátem v Cu-Pb(-Zn) typu zrudnění a v Pb-Zn(-Sb) typu patří mezi nejmladší mine
rály štěpánovského revíru. Pro borovecké kalcity je typická intenzivní červená luminis
cence v DV záření způsobená zvýšenými obsahy Pb a Mn (MALÝ 2000a). V Havírně
a Olešničce tvoří hrubě krystalické agregáty bílé, nažloutlé až narůžovělé barvy, zpravid
la vyplňuje střed zonálních žil. Jde o poměrně čistý kalcit, potvrzený i DTA. Kalcit
v Horním Čepí je naopak starší než ankerit a baryt a většinou neobsahuje rudní minerály
(ŠTANCL 1980a). Efektní drúzy vínově žlutého kalcitu byly nalezeny na Panisádku a po
dobný kalcit v dutinách křemene s bary tem ve štole Mír. Na Zemanově poli se vzácně
objevuje červený žilný kal cit a subrecentní bílý sintr, pokládaný často omylem za arago
nit, je znám ze štoly Na Bukovské.

Dolomit - CaMg(C03h
Ankerit - CaFe(C03h
Podstatnou složkou zrudnění v Pb-Zn( -Sb) typu mineralizace jsou karbonáty, v jejichž

složení je zastoupen Mg a Fe. V Cu-Pb(-Zn) typu zrudnění jsou Mg-Fe karbonáty spíše
výjimkou. Podle klasifikace TRDUCKY a HOFFMANA (1975) jsou dosud analyzované kar
bonáty Pb-Zn(-Sb) typu mineralizace převážně Mg-ankerity nebo méně často Pe-dolomí
ty (obr. 21). K těmto karbonátům je třeba zřejmě přiřadit i v literatuře uváděný dolomit
a ankerit. Zvýšený obsah Fe se projevuje žlutavou až hnědavou barvou a jejich ztmav nu
tím při zvětrávání. Romboedrické krystaly dolomitu-ankeritu se vyznačují často sedlovi
tým zakřivením krystalových i štěpných ploch. Se sfaleritem a galenitem jsou zhruba
stejně staré, vůči bary tu převážně starší, vůči většině křemene většinou mladší. Na "Ha
vírně" byl ověřen ankerit pravděpodobně ve dvou generacích. Ankerit I tvoří hrubě krys
talické žlutohnědé barvy, ankerit II žilky, které pronikají sfaleritem a chalkopyritem.
Chemicky i RTG byl určen také v Olešničce, kde tvoří samostatné žilky a vyskytuje se
ve dvou generacích, podobně jako v H. Čepí (ŠTANCL 1980a).

Cerusit - PbC03
Mikroskopický a jemnozrnný cerusit je běžným produktem přeměny galenitu na

všech lokalitách. Silně lesklé drobné šedobílé krystalky velikosti okolo 0,3 mm tvoří
v dutinkách bary tu (Bárov) a sfaleritu (Panisádek); vzácné jsou i duté pseudomorfózy po
galenitu (SEKANINA 1965). Práškovitý cerusit okolo zrn galenitu byl mikrochemicky do
kázán v Olešničce (ŠTANCL 1979), šedé agregáty cerusitu s galenitem jsou zmíněny
i z Havírny a H. Čepí (ŠTANCL 1980a). Nahnědlé až 0,5 cm velké krystaly s bary tem a ga
lenitem v dutinách uvádí z Panisádku na základě optických a mikrochemických údajů
KRUŤA (1966).

Podrobně je popsán z Borovce, kde vystupuje v paragenezi s galenitem, bary tem
a křišťálem. Jeho drobné agregáty v podobě "olověné černě" jsou celistvé nebo s vrstev
natou strukturou, nebo je rekrystalovaný, voskově světlohnědý, s náznaky krystalů. Vzác
nější jsou dokonalé bílé krystaly velikosti max. několik mm. V DV záření vykazuje
někdy krémově žlutou fluorescenci (PELZ 2000). Velmi jemně zrnitý byl spolu s pyro
morfitem indikován RTG (nepublikovaná data J. Sejkory) jako součást žlutých práškovi
tých povlaků z obvalů nad Korouženskou štolou.
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•••FeCo, + MnC03

ět6pánov n. S. - Pb-Zn(-5b)

MgCo, FeCo, + MnCO,
Štěpanov n, S. - Cu-Pb(·Zn)

Fe

Mg
Štěpánov n. S. - Pb-Zn(-5b)

Mn

Obr. 21. Karbonáty v diagramu CaC03-MgC03-FeC03+MnC03 a klasifikačním Fe-Mg-Mn diagramu podle
TRDUCKY a HOFMANA (1975). Pole (4) odpovídá Fe-dolomitu, pole (2) Mg-ankeritu.

Abb. 21. Carbonate im Diagram CaC03-MgC03-FeC03+MnCo3 sowie dem Klassifikationsdiagramm nach
TRDUCKA und HOFMAN (1975). Das Feld (4) entspricht dem Fe-Dolomit, das Feld (2) dem Mg-Ankerit.

Azurit - CU3(C03h(OHh
Azurit tvoří světle modré práškovité povlaky na trhlinách křemene a zarůstá i do

kalcitu, vyskytují se však i drobně krystalické agregáty v limonitu. Vzácné drobné ta
bulkovité krystaly jsou pravděpodobně nejkrásnější v rámci Českého masivu (obr. 22).
Běžný azurit nacházíme pouze v křemeni s bary tem a kaJcitem na jednom místě ve štole
Mír ("modrá rozsedlina"), vzácný je Na Bukovské a v drobných drúzách byl zjištěn ve
výchozech poblíže štoly Bárov. Je nestabilní, zatlačovaný malachitem. Výskyt azuritu je
vázán především na partie zrudnění s tetraedritem a djurleitem.

(Poznámka: podle některých autorů (např. POLÁK 1960, PELZ 2000) dal jméno pověst
né "modré rozsedlině" (blauen Letschen na mapě Urbanově z r. 1772), vzhledem k níz
kému kvantitativnímu podílu azuritu to však nemusí být jediné vysvětlení tohoto názvu
(srovnej HOUZAR 1998a).

Malachit - CU2(C03)(OHh
Na lokalitách vystupuje obvykle ve čtyřech základních formách: I) tmavozelené až

světlezelené povlaky a práškovité agregáty (prakticky všechny lokality); 2) drobně jeh
ličkovité agregáty tvořící polokulovité formy v Iimonitu (štola Mír); 3) jehlicovité shluky
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Obr. 22. Krystaly azuritu ze štoly Mír (foto M. Novák, skutečná velikost krystalů 1 mm).
Abb. 22. Azurit-KristaJle vom Stollen "Mír" (Foto M. Novák, tatsachliche Groíše der Kristalle 1 mm).

Obr. 23. Krystaly malachitu ze štoly Na Bukovské (foto M. Novák, skutečná velikost krystalů 2 mm).
Abb. 23. MaJachit-Kristalle vom Stollen .Na Bukovské" (Foto M. Novák, tatsachliche GróBe der Kristalle 2 mm).
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tmavě zelených až černozelených krystalů do 1 cm (Na Bukovské, obr. 23) představující
patrně nejkrásnější český krystalovaný malachit vůbec; 4) perleťově lesklé tabulkovité
krystalky, připomínající tirolit či chalkofylit. Zcela výjimečné jsou pseudomorfózy mala
chitu po oktaedrických krystalech kupritu.

Nejbohatší vzorky malachitu byly nalezeny ve štole Mír, kde tvořil několik mm velké
radiálně jehličkovité a vějířovité trsy nebo pupencovité agregáty s koncentrickou stav-

Obr. 24. Baryt ze štoly Bárov v Borovci (foto S. Houzar, skutečná velikost).
Abb. 24. Baryt vom Stollen .Bárov" in Borovec (Foto S. Houzar, tatsachliche GróBe der Kristalle 1 mm).

c

d

d

Obr. 25: Baryt z Borovce (N~MEC 1950).
Abb. 25. Bary! von Borovec (NĚMEC 1950).
Tvary: c 001, b 010, a 100, m 110, o 011, 1104, d 102, u 101, f 113, zlIl, y 122.
Fonnen: c 001, b 010, a 100, m 110, o 011, I 104, d 102, u 101, f 113, zlil, y 122.
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bou, buď s hladkým nebo ježkovitých povrchem. Vzácný je v rozložené křernen-karbo
nátové žilovině v Havírně a H. Čepí (ŠTANCL 1980a). Je vzácným a jediným Cu-rninerá
lem v Olešničce (ŠTANCL 1980a), podobně je uváděn i na zaniklých haldách u Rčsslerova
mlýna u Koroužného (BURKART 1953) a vyskytuje se i na Zemanově poli.

Baryt - BaS04
Jde o typický minerál štěpánovského rudního revíru, kde se vyskytuje často společně

s kalcitem, v němž někdy tvoří automorfně omezené tabulky a naopak sám uzavírá krys
taly sfaleritu a galenitu. Je jedním z hlavních hlušinových minerálů Cu-Pbř-Zn) typu
zrudnění, naopak jeho zastoupení na lokalitách Pb-Zn( -Sb) typu mineralizace je proměn
livé (chybí nebo je velmi vzácný v Koroužném, na Cumberku a Panisádku, jinde je rela
tivně běžný).

Krystaly bary tu tvořily efektní drúzy na Bárově, kde dosahovaly maximální velikosti
1 cm a v dutinách narůstají na křemen, Pe-dolomit a ankerit (obr. 24). Jsou bílé barvy,
někdy čiré nebo vínově nažloutlé (BOBKOVA 1935). Krystalografický výzkum tamního ba
rytu (obr. 25) provedl též Nr,MEC (1950). Krystaly ve štole Mír jsou podle SEKANINY
(1965) omezeny plochami (101), (102) a (011), bez vertikálního prizmatu, .Na bary tě"
zjištěny tvary {l02}, (OOl), (110), (Oll) a (lOO), na Panisádku převládají (OOl),
(102), (lOl), (110, podřadné jsou (122) a {lll}, u tamního vzácného sytě žlutého ba
rytu se uplatnily tvary {OOl), {IlO}, {102}, {IOI}, {Oll} a {OIO}. Ve štole .Na bary tě"
tvoří společně s kalcitem až 30 cm velké hrubozrnné agregáty v křemen-barytové žíle.
Obsahuje tam galenit a sfalerit. V Olešničce tvoří baryt bílé až narůžovělé, hrubě krysta
lické tabulkovité agregáty a vystupuje ve dvou generacích. Obsahuje vtroušené rudní mi
nerály a jeho dutiny vyplňuje limonitizovaný siderit. Nejmladším a velmi hojným
hlušinovým minerálem je hrubě krystalický bílý a nažloutlý baryt (0,85 a 1,21 % SrO)
s křemenem a limonitizovaným ankeritem ve štole Kryštof v Horním Čepí (ŠTANCL 1979,
1980a).

5.2. Vedlejší a akcesorické minerály
Stříbro - Ag
Obsahy Ag v rudách štěpánovského revíru byly předmětem zájmu středověkých haví

řů, avšak z dnešního hlediska jsou bezvýznamné. Nejbohatší, nově analyzované rudy do
sahovaly max. obsahů stříbra okolo 60 g/tunu, v průměru však jen 6 g/tunu Ag
(ABRAHAM et al. 1990). Mineralogické výskyty stříbra však desetiletí unikaly pozornosti
sběratelů i mineralogů. Teprve z relativně nedávné doby pocházejí pěkné ukázky stříbra,
které bylo zjištěno v asociaci s ryzí mědí v karbonátových výplních křemenných žil
v grafitických horninách v obvalech nad Kupferštolou. Bylo nalezeno v podobě drob
ných keříčkovitých agregátů s krychlovými krystaly na haldách díla Josef (obr. 26). Nej
větší zjištěný agregát měl velikost 20 mm. Podle EDX analýz obsahuje minerál mezi
84-91 hm.% Ag, různě velkou příměs Cu a malé množství S a Au (nepublikované analý
zy L. Kráčmara in MALÝ 2000a). Z důlního díla Josef jeho agregáty porostlé černým
.argentirem" a se zlatem uvádí rovněž PELZ (2000).

Síra - S
Drobné zelenavě žluté krystaly velikosti pod 1 mm se nacházely v dutinách křemene

s bary tem, cerusitem a sulfidy na odvalu štoly Bárov.
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Obr. 26. Au - stříbro z Borovce (vzorek J. Pelze, foto S. Houzar, skutečná velikost).
Abb. 26. Au - Silber aus Borovec (Probe von J. Pelz, Foto S. Houzar, tatsachliche Grčíše).

Djurleit - CU31S16
Nově analyzované vzorky "chalkozínu" z Borovce se ukázaly být djurleitem - tvoří

šedočerná zrna o velikosti 1-2 mm v křemeni (Mír, Na Bukovské, Josef). Pro oblast je
djurleit novým minerálem. Viz též chalkozín.

Tab. 7. Reprezentativní analýzy djurleitu z Borovce - Na Bukovské.
Taf. 7. Reprasentative Analysen von Djuerleit aus Borovec - Na Bukovské.

hm.% Gew.%

Cu 77,84 77,95
Ag 0,55
Fe 0,27
S 21,51 20,23
suma 99,62 98,730

Cu 30,29 30,95
Ag ° 0,13
Fe 0,12 °S 16,59 15,92
celkem 47 47
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Tab. 8. Djurleit z Borovce (d-hodnoty).
Taf. 8. Djurleit - d-Werte.

d(IO-IO m) Ire!. d (10-10 ml. Ire!.
Borovec JCPDS 150157
3,764 25 3,752 20

3,586 20
3,389 25 3,386 50
3,346 20 3,350 10

3,282 30
3,196 20 3,192 30

3,100 20
3,038 100 3,040 30
2,893 20 2,890 20
2,870 20 2,870 20
2,834 20
2,812 20 2,820 10
2,700 20 2,690 10
2,656 20 2,654 10
2,518 25 2,514 5
2,390 50 2,387 90

1,964 90
1,958 50 1,957 90
1,871 70 1,871 100
1,691 15 1,693 20

(uvedeny pouze difrakční linie s relativní intenzitou> 10).
(es sind lediglich die Difraktionslinien mit relativer Intensita! > I O angefuhrt).

Akantit - Ag2S
Černý práškovitý minerál, provází v nepatrném množství ryzí stříbro náleží akantitu,

podle nepublikovaných EDX analýz RNDr. L. Kráčmara obsahuje 0,5 hm.% Au. Ze Ště
pánova-Havírny je akantit uváděn rovněž ABRAHÁMEM et a1. (1990).

Tetraedrit - (Cu,Fe,Ag,Zn) 12Sb4S 13
je vzácně udáván SEKANINOU (1965) ze štoly Mír a z Panisádku. Potvrzen výzkumy

MISKovsKÉHo (1975) ze štoly Mír a Na Bukovské, kde ho uvádí i KRÁCMAR (1987). No
vými výzkumy byly minerály tetraedritové skupiny potvrzeny na Panisádku (mikrosko
pický), na Havírně-Cumberku (viz freibergit) a jako zrna 2-3 mm velká i ve štole Mír
(z materiálu MZM Brno). Tetraedrit ze štoly Mír je typický nepřítomností Ag.

Freibergit - (Ag,Cu,Fe)12(Sb)4S 13
Zrnité agregáty freibergitu max. mm velikosti byly opakovaně zjištěny v asociaci

s chalkopyritem na lokalitě Havírna (MALÝ 2000a).

Tennantit - (Cu,Ag,Fe,Zn) 12As4S 13
Tetraedrity ze štoly Mír obsahovaly proměnlivé množství As (MALÝ 2000a) a vzácně

odpovídají svým složením i tennantitu (tab. 9). V supergenní zóně tam zvětrávají na ma
lachit, azurit a vzácně vznikají i žluté, vzhledem k malému množství obtížně identifiko
vatelné, arsenáty (beudantit-segnitit). KRÁCMAREM (1987) uváděný tennantit ze štoly Na
Bukovské je nejistý - obsah As byl v něm stanoven pouze semikvantitativní spektrální
analýzou.

Pyrhotin - FeS .
Jako relativně vzácný minerál jej uvádí ČESKOVÁ (1967) z Panisádku, avšak novým

studiem nebyl dosud potvrzen. Jde o akcesorický minerál tremolitových mramorů
a kvarcitů v podloží a nadloží zrudnění a patrně nemá souvislost s polymetalickým
zrudněním.
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Tab, 9. Reprezentativní analýzy minerářů skupiny tetraedritu ze Štěpánova nad Svratkou.
Taf. 9. Reprasentative Analysen von Tetraedrit Gruppe aus Štěpánov nad Svratkou.

Lokalita štola Mír Havírna

Č. 22 20
hm. % Gew.%

Cu 38,50 40,36 .39,19 40,67 13,86 14,49 17,67
Ag O O O O 34,48 34,88 28.,59
Fe 3,23 2,79 2,28 2,91 3,42 2,02 1,83
Zn 4,36 5,31 5,50 5,00 2,33 3,73 5
Sb 28,84 17,29 17,65 10,82 22,70 25,42 26,26
As 0,00 8,22 7,86 12,31 O O O
S 25,95 27,66 27,12 28,07 19,10 19,53 19,92
suma 100,88 100,63 99,6 99,78 99,89 100,07 99,27
Cu 9,890 9,792 9,730 9,727 4,462 4,519 5,414
Ag O O O O 6,541 6,411 5,161
Fe 0,947 0,771 0,647 0,942 1,248 0,714 0,643
Zn 1,093 1,249 1,325 1,170 0,737 1.130 1.500
Sb 3,866 2,189 2,288 1,353 3,827 4,142 4,201
As O 1,690 1,657 2,494 O O O
S 13,203 13,302 13,347 13,314 12,194 12,072 12.101
celkem 29 29 29 29 29 29 29

Covellín - CuS
Jako drobné modré lemy a úzké jehlice okolo zrn chalkopyritu společně s limonitem

jej uvádí ŠTANCL (1980a) z Havírny a Horního Čepí. Nově byl zjištěn jako produkt roz-
kladu chalkopyritu tvořící drobné modočerné lupínky a zemité agregáty v bary tu ze štoly
Bárov. Mikroskopický covellín jako součást produktů přeměny chalkopyritu na boro-
veckých lokalitách obsahuje podle EDX analýz stabilní příměs stříbra kolem 2 hm.%.

Tab. 10. Analýzy covellínu ze Štěpánova a Borovce.
Taf. 10. Analysen von Covellin aus Štěpánov und Borovec.

Lokalita štola Mír štola Mír Na Bukovské

hm. % Gew. %
Cu 65,17 65,83 66,67
Ag 2,20 2,22 2,23
Fe 0,29 0,29 0,21
S 30,00 30,31 29,91
suma 97,66 98,65 99,02
Cu 1,033 1,032 1,046
Ag 0,020 0,021 0,021
Fe 0,005 0,005 0,003
S 0,942 0,942 0,930
celkem 2 2 2

Antimonit - Sb2S3
Navzdory údajům v literatuře jde o zcela výjimečný a vzácný minerál, který je potvr

zen (podle RTG analýz) pouze v materiálu z Korouženské štoly (obr. 27). Vytváří zde
zrna vyplňující nepravidelné prostory v křemeni, vzácně i samostatné jehlice a zcela vý
jimečně i volné krystaly jehlicovitého habitu v dutinách křemene o velikosti do 2 mm
MALY (1997, 2000a). Z "Cumberku" (= Havírna) jej popsal bez jakýchkoliv dat PELÍŠEK
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(1957), jde však o boulangerit (ŠREIN et al. 2002). Pouze na základě optického určení je
udáván rovněž z Olešničky (ŠTANCL 1979).

Markazit - FeS2 orth.
Jako vzácný mikroskopický minerál byl určen z Panisádku a ze štoly Mír (MALÝ 2000a).

Arzenopyrit - FeAsS
V prostoru .rereziánských žil" tvoří drobné sloupečkovité až jehlicovité krystaly ve

likosti pod Imm a drobná hnízda společně s pyritem, na plochách foliace sericit-karbo
nátové horniny mimo hlavní zrudnění (SEKANINA 1965). Podobný typ udáván též
z Panisádku, kde podle MALÉHO (2000a) může srůstat s galenitem. Náleží tam patrně ke
starším minerálům, podobně jako v asociaci s antimon item (= boulangeritem) a sfaleri
tem na Havírně (PELÍŠEK 1957). Naopak jako nejmladší sulfid je společně s "antimoni
tem" uváděn z Korouženské štoly (SEKANINA 1965).

Relativně běžný je pouze na lokalitách Panisádek (ČEŠKOVÁ 1967) a Korouženská što
la: v naprosté většině je zjistitelný pouze mikroskopicky jako automorfní, nesrůstající
s jinými sulfidy (jen vzácně vrostlý v galenitu nebo sfaleritu). V žilovině s arzenopyritem
z odvalů nad Korouženskou štolou byl zjištěn 1 ppm Au (tato práce).

Pyrargyrit - Ag3SbS3
Bez bližších dat jej uvádí ČEŠKOVÁ (1967) ze Švařce-Panisádku. Byl mikroskopicky

zjištěn na Havírně v asociaci s freibergitem (MALÝ 2000a) a analýza EDX vykázala Ag
60,66; Fe 0,77; Sb 22,99; S 16,30 (hm.%).

Obr. 27. Antimonit (bílý) ve sfaleritu - Korouženská štola (foto K. Malý, odražené světlo, zvětšení 65x).
Abb. 27. Antimonit (weifš) im Sphalerit - Stollen .Korouženská" (Foto K. Malý, reflektiertes Licht, 65x ver

grolšert),
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Bournonit - CuPbSbS3
Z obvalů nad Korouženskou štolou jej spolu s chemickou analýzu uvádějí BouSKA

a ČECH (1956). Tvoří tam až několik cm velká šedá zrna v limonitizované křemen-karbo
nátové žilovině s ceru si tem a byl tam potvrzen rentgenometricky jako běžný minerál
i novým výzkumem. Jako nejistý je udáván ze Zemanova pole (SEKANINA 1965).

Boulangerit - PbsSb4S II
.Plstnaté rudy" byly mikroskopicky zjištěny na Panisádku v asociaci s galenitem

a v Korouženské štole. Podle RTG i EDX analýz (Pb 55,21; Zn 2,94; Sb 25,32; S 15,66
hm.%) jde v případě materiálu z Korouženské štoly o boulangerit (MALý 2000a). Tvoří
tam světle šedé jemně vláknité až celistvé agregáty s hnědým sfaleritem, jejichž odlišení
od antimonitu pouze podle mikroskopického pozorování je velmi problematické.

Současné studium elektronovou mikrosondou (ŠREIN et al. 2001) prokazuje, že bou
langeritu náležejí všechny dosud uváděné "plstnaté rudy" a antimonit ze štěpánovského
revíru. Na Havírně se vyskytuje jako výplň dutin v křemenných žilách v rule v jehličko
vitých, chvostkovitých a vějířovitě paprsčitých agregátech, jejichž jednotlivá stébla dosa
hují délky 2-5 mm, vzácně iv tabulkovitých krystalech (tab. 9).

Obr. 28. Krystaly arzenopyritu (bílý)v křemeni ze zrudnění na Panisádku (foto K. Malý, odražené světlo, zvět
šení 6Sx).

Abb. 28. Kristalle von Arsenk.ies (weiB) im Quarz aus Vererzung arn Standort Panisádek (Foto K. Malý, reflek
tiertes Licht, 6Sx vergroíšert).
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Tab. II. Chemické analýzy boulangeritu (SREIN et al. 2002).
Taf. II. Chemische Analysen von Boulangerit (SREIN et al. 2002).

č. lokality 2 2 2 20
hm. % Gew. %

Pb 52,68 52,09 54,72 53,89
Fe 0,29 0,31 0,13 0,12
Cu 0,21 0,25 0,00 0,35
Zn 0,13 1,13 0,05 0,15
As 0,16 0,00 0,03 0,15
Bi 1,32 0,02 0,08 0,28
Ag 0,09 0,60 0,00 0,29
Sb 25,67 26,03 25,64 25,61
S 19,45 19,44 19,35 19,16
suma 100 100 100 100
Pb 4,659 4,552 4,881 4,798
Fe 0,095 0,101 0,043 0,040
CLI 0,061 0,071 0,000 0,102
Zn 0,036 0,313 0,014 0,042
As 0,039 0,000 0,007 0,037
Bi 0,116 0,013 0,007 0,025
Ag 0,015 0,101 0,000 0,050
Sb 3,863 3,871 3,892 3,881
S 11,116 10,979 11,155 11,026
celkem 20 20 20 20

Tenorit - CuO
Tenorit je na Borovci i ve štole Mír nenápadným, relativně častým minerálem, který

byl dříve považován za goethit. Byl poprvé určen až MIšKovSKÝM (1968) ze štoly Na Bu
kovské. Tvoří vějířkovité agregáty v dutinách křišťálu, složené z černých, velmi tenkých
dlouze jehlicovitých krystalů až 4 mm velkých a jemné dendritům podobné povlaky.
Vznikl pravděpodobně z malachitu působením zásaditých roztoků (MIŠKOVSKÝ 1968).
Navíc byl zjištěn na haldě šachty Josef (porézní černé agregáty až 7 cm velké - MALý
1993) a je místy běžnou součástí stilpnosideritu ve štole Mír i jinde (viz výše).

Bindheimit - Pb2Sb206 (O,OH)
Žluté práškovité agregáty, rentgenometricky i chemickým složením odpovídající

bindheimitu, byly nalezeny v křemeni, zrudněném galenitem a sfaleritem, na ojedinělém
obvalu z. od samoty Hrachovce-Čtyři Dvory.

Chalcedon - Si02
Namodralé a nahnědlé 1 mm silné povlaky chalcedonu na křemenné žilovině byly na

lezeny na obvalu štoly Bárov a Na Bukovské.

Goethit - a-Fe3+O (OH)
Potvrzen byl RTG jako součást "stilpnosideritu" ve štole Mír a je součástí recentních

náteků v Korouženské štole. Tmavě černohnědé krápníkovité útvary goethitu, na lomu
s radiální strukturou, popisuje PELZ (2000) ve společnosti mědi v dutinách křemene.

Lepidokrokit y-Fe3+O(OH)
Vyskytuje se vzácněji jako součást .Jirnonitu" a "stilpnosideritu". Exaktně byl dolo

žen na základě RTG analýzy KRAčMEREM (1987)'z Borovce.
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Siderit - FeC03
Siderit ve štěpánovskérn revíru náleží patrně k vzácným minerálům, neboť ve většině

případů hnědých limonitizovaných karbonátů jde ve skutečnosti o ankerit. Je možné, že
siderit jako primární hlušinový minerál mohl být hojnější, avšak vzhledem ke své nesta
bilitě při zvětrávání nejsnáze podlehl přeměně v Fe-oxidy a hydroxidy. Údajně nejhojněj
ším karbonátem je na Havímě, kde tvoří hnědočervená až tmavohnědá zrna v křemenné
žilovině a byl určen chemicky a DTA (ČESKovA 1978, STANCL 1980).

Smithsonit - ZnC03
Rentgenometricky byl v současnosti potvrzen pouze v materiálu ze štoly Bárov, může

však být hojnější. Bílé povlaky smithsonitu jsou jako produkty zvětrávání sfaleritu uvá
děny SEKANINOU (1965) z Borovce a z Koroužného (Zemanovo pole?). Nedostatečně
určený zůstává smithsonit ze štoly Mír a z Bukovské hory (PELZ 2000), kde vytváří šedo
bílé povlaky až hroznovité kůry v blízkosti sfaleritu a výplně mikroskopických trhlin sfa
leritových zrn s nápadnou bílou luminiscencí v UV záření.

Aragonit - CaC03 (orth.)
Tvoří bílé bradavčité povlaky, stébelnaté agregáty (SEKANINA 1965) a vzácné jehlico

vité krystaly na trhlinách metapelitů ve štole Mír (KRUtA 1966). V podobě podobných
křídově bílých, maximálně 1,5 cm velkých agregátů ve formě "železného květu" je znám
z Korouženské štoly, kde byl potvrzen barvící zkouškou (MALY 1997, 2000a). Ze štoly
Mír pochází stébelnatý aragonit (HROMEK 1976), na některých vzorcích zelenavě zbarve
ný sekundáry mědi.

Brochantit - CU4(S04)(OH)6
Štola Mír byla druhým zjištěným výskytem brochantitu v ČR. Brochantit se vyskytl

v nepravidelných dutinách silně kavernózního mléčně bílého křemene, kde tvořil agregá
ty drobných tabulkovitých až lístkovitých krystalů. Velikost jednotlivých individuí se po
hybuje v řádu O,X mm, maximální velikost I mm (obr. 29). Má smaragdově zelenou
barvu a silný skelný lesk a narůstá na starší malachit (ČECH 1961). Tato forma výskytu
brochantitu byla zjištěna i nyní, zároveň se však ukázalo, že brochantit je mnohem běž
nější a vystupuje v řadě forem: světle zelené práškovité agregáty, smaragdově zelené po
vlaky, rozsýpavé výplně dutin v křemeni (MALY 2000a). Vzhledem ke své podobnosti
s malachitem však většinou uniká pozornosti. Vzácně byl zjištěn i v prostoru starých
obvalů nad Kupferštolou.

Linarit - PbCu(S04)(OHh
Velmi vzácný minerál ve štěpánovském revíru tvoří drobné a tenké tmavomodré po

vlaky na zvětralérn bournonitu z obvalů nad Korouženskou štolou. Byl určen rentgeno
metricky J. Sejkorou. Může být i daleko hojnější, považovaný za azurit.

Beudantit - PbFe3 (AsOMSOMOH)6
Zelenavě žluté ojedinělé povlaky s azuritem ze štoly Mír i z dalších lokalit (např. Hra

chovce) odpovídají podle RTG analýz beudantitu-segnititu,

Segnitit - PbFe3H(As04hCOH)6
Velmi vzácný minerál byl identifikován při revizi "žlutých antimonových okrů" z ob

valů na Havírně. Vznikl pravděpodobně zvětráváním křernen-karbonátové žiloviny
s arzenopyritem, galenitem a pyritem a byl určen rentgenometricky a chemickou analý
zou (SEJKORA et aJ. 2001).
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Anglesit - PbS04
Bývá běžně uváděn spolu s cerusitem jako mikroskopický v nábrusech a podle JANSY

(1956) tvoří rovněž lemy společně s cerusitem okolo zrn galenitu na Borovci. Exaktně je
potvrzen na základě chemické analýzy pouze ze Švařce-Panisádku.

Sádrovec - CaS04 . 2 H20
Relativně běžné jsou bílé povlaky a průhledné lištovité krystaly velikosti pod 2 mm

s limonitem na zvětralé žilovině na obvalech nad Korouženskou štolou. Tabulkovité
krystaly velikosti do 2 mm v asociaci s langitem, posnjakitem a .Jimonitem" tvoří ve što
le Mír.

Langit - CU4(S04)(OH)6 . 2 H20 (orth.)
Posnjakit - CU4(S04)(OH)6 . H20 (mon.)
Langit i posnjakit byly nalezeny pouze ve štole Mír ve Štěpánově, kde byly poprvé

zjištěny MIŠKOVSKÝM (1975). Vytvářejí modré a modrozelené povlaky složené z mikro
skopických krystalů na stěnách chodeb. Vystupují zpravidla společně, langit většinou
převládá. Na materiálu ze štoly Mír SEKANINA (1975) poprvé prokázal, že krystaly
posnjakitu odpovídají jeho předpokládané strukturní mřížce a že jeho krystaly nejsou pa
ramorfózy po langitu. Jde o recentní minerály, vznikající za specifických podmínek
z důlních vod.

larosit - K2Fe(S04MOH)
Jako žlutohnědé povlaky na žilném křemeni uvádí bez jakýchkoliv dat KRutA (1966),

potvrzen byl v současnosti RTG analýzami jako žluté povlaky na grafitických svorech

Obr. 29. Srostlé krystaly brochantitu ze štoly Mír (foto M. Novák, skutečná velikost krystalů 0,5 mm).
Abb. 29. Zusammengewachsene Brochantit-Kristalle aus dem Stollen "Mír" (Foto M. Novák, tatsachliche

Grofše der Kristalle 0,5 mm).
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v prostoru důlních děl na Němečkově kopci, ale podobně jako grafit nemá asi přímou sou
vislost s polymetalickým zrudněním.

Pyromorfit - Pbs(P04hCI
Ve štěpánovskérn rudním revíru je poměrně běžným, ale nenápadným minerálem, kte

rý dlouho unikal pozornosti. BURKART (1953) jej bez dalších údajů udával z Horního
Čepí; tento vzorek se však nedochoval. Ojedinělé jsou zelenožluté povlaky v křemeni ze
štoly Bárov a ze Čtyř Dvorů. Nově byl potvrzen také RTG studiem žlutých "okrů"
z obvalů nad Korouženskou štolou a z Havírny (1. SEJKORA, ústní sdělení 2000). Ve směsi
s cerusitem tam tvoří tenké žluté povlaky.

Mimetit - Pbs(As04hCl
Byl zjištěn velmi vzácně jako nepatrné žluté práškovité agregáty mezi produkty

zvětrávání na lokalitě .Havíma" Pro mimetit byl na bázi l3 (O,CI) vypočten empirický
vzorec (Pb4.SSCuO.08ZnO.06)4.69[ (As04h.90(S04)0. dSb04)0.os(P04)0.04h 11 CIo.n·
(SEJKORA et al. 2001). Druhotné arzenáty Pb jsou odtud poprvé zmiňovány na základě šli
chového studia svahovin (ABRAHAM et al. 1990).

Hemimorfit - Zn4Si207(OH)z . H20
Jako nový minerál pro štěpánovskou oblast ho popsal MALÝ (l998b) z balvanů ve sva

hu SZo od Panisádku. Hemimorfit zde vystupuje v podobě bílých radiálně paprsčitých
agregátů do 3/4 cm velkých na rezavě zbarveném křemeni. Agregáty jsou složené z drob-

Obr. 30. Hemimorfit z okolí samoty Vorel (foto K. Malec, 250x zvětšeno).
Abb. 30. Hemimorphit aus der Umgebung des Einzelhofes Vorel (Foto K. Malec, 250x vergrofšert).
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ných bezbarvých krystalů tabulkovitého habitu (obr. 30). Hojný je dále v analogických
agregátech na křemenné žilovině s galenitem a částečně vylouženým sfaleritem na loka
litě Vorel nedaleko od předchozí lokality.

Cr-chlorit
Hojné trávově zelené jemně šupinkovité agregáty připomínající .fuchsit" jsou běžnou

součástí prokřemenělých hornin s akcesorickým galenitem a sfaleritem na haldě důlního
díla Vorel v Koroužném. Chemické analýzy odpovídají chloritu bohatému Fe, Mg a Cr.
Ze štěpánovského revíru nebyl dosud uveden, patrně mohl být považován za malachit.

Alofán - Al203 . 1,3 Si02 .2,5-3 H20
Jako jeden z prvních minerálů je uváděn z Borovce již v 19. století. Tvoří bílé zemité

a miskovitě odlučné agregáty a povlaky na limonitu. Je dnes velmi vzácný a většina star
ších revidovaných vzorků je však ve skutečnosti křemen, vzniklý nejspíše rekrystalizací
opálu.

Chryzokol- (Cu, AlhH2Si20S(OH)4 . nH20
Tvoří celistvé modré, modrozelené a zelenobílé povlaky, žilky až drobné ledvinité

agregáty max. okolo 1 cm velké společně s kupritem a ryzí mědí, jimž je charakteristic
kým průvodcem (HROMEK 1976). S výjimkou relativně hojného výskytu v křemenné žilo
vině v obvalech nad Kupferštolou je velmi vzácným minerálem; např. z Korouženské
štoly je uváděn MALÝM (2000a). Potvrzen byl IR spektroskopií.

(Poznámka: všechny (!) starší vzorky chryzokolu ze Štěpánovska, uložené ve sbírce
MZM, jsou ve skutečnosti malachit).

5.3. Nedostatečně určené minerály
Do této skupiny byly zařazeny minerály, jejichž přesnému určení zatím brání často

jen nedostatek materiálu a které byly určeny pouze částečně, např. jen opticky, RTG
nebo kvalitativní chemickou analýzou. Výskyt těchto minerálů je proto velmi pravděpo
dobný, jejich potvrzení však vyžaduje získání dalšího materiálu.

Zlato - Au
O přítomnosti zlata v rudě z Borovce (Segen Gottes Gewerkschaft) a Koroužného

existují zprávy z 18. a 19. století (POLÁK 1960) a jeho běžné obsahy okolo 1 ppm (ojedi
něle až 44 ppm) v tamních rudách (obvaly nad Korouženskou štolou, Panisádek, štola
Mír) byly potvrzeny i v současnosti (tato práce). Objevuje se i jako příměs ryzího stříbra
(do 0,5 % Au) (KRÁČMAR in MALÝ 2000a). Jako samostatný minerál ho uvádí pouze PELZ
(2000), rovněž v asociaci s Ag. Zlato se asi vyskytuje pouze lokálně jako submikrosko
pická akcesorie a je nutno doložit je spolehlivými nálezy.

Chalkozin - CU2S
Je uváděn takřka ve veškeré literatuře o mineralogii štěpánovského revíru, nebyl však

nikdy spolehlivě určen a materiál z nových sběrů se ukazuje být djurleitem (MALÝ
2000a). Jediným relativně určeným chalkozinem je rentgenograficky potvrzený vzorek
z obvalu štoly Na Bukovské (KRÁČMAR 1987). Vzhledem k běžné a výrazné nestechio
metrii (L. KRÁČMAR - ústní sdělení, MALÝ 2000a) djurleitu i chalkozinu z Borovce je
pravděpodobné, že tyto minerály (a příp. i další) vystupují ve směsích, kde je nelze běž
nými metodami vedle sebe odlišit.

Digenit - CU9SS
Ve směsi s tetraedritem a bornitem ho jako problematický uvádí podle výsledků

RTG-analýzy KRÁČMAR (1987) z Borovce (bez bližší lokalizace).
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Bornit - CuSFeS4
Bomit uváděný na základě RTG analýzy KRÁČMAREM (1987) je problematický: vana

lyzované směsi tetraedritu, bornitu a digenitu z Borovce (bez bližší lokalizace) dochází
k překryvu difrakčních linií a bornit je tak třeba považovat za nejistý. (Poznámka: všech
ny studované sbírkové vzorky bornitu v MZM jsou ve skutečnosti chalkopyrit s náběho
vými barvami).

Argentit - Ag2S (kub.)
uvádí Češková (1967) ze Švařce-Panisádku a bez bližšího určení též PELZ (2000) jako

povlak na stříbře z díla Josef na Bukovské hoře. Ve skutečnosti jde spíše o akantit.

Greenockit - CdS
Sírově žluté tenké povlaky až zemité agregáty velmi pravděpodobného greenockitu

byly výjimečně zjištěny s limonitem na šedých prokřemenělých mramorech se sfalerito
vým zrudněním na Panisádku ve Švařci (SEKANINA 1965, MÁTL 1974). Pro malé množství
však nemohl být dosud potvrzen moderními metodami.

Polybazit - (Ag,CU)16Sb2S II
Drobné inkluze polybazitu (?) byly zjištěny v galenitu z Horního Čepí. Chemická

analýza EDX odpovídá chemickému vzorci (Ag, CU)14,43 Sb2 Sil (MALÝ 2000a).

Delafosit - CuFe02
Ve směsi minerálů ("stilpnosiderit") ho na základě RTG analýzy uvádějí NovOTNÝ

a KVAČEK (1968).

Massikot - PbO
V úzké asociaci se segnititem byla zcela výjimečně nalezena mikroskopická zrna, kte

rá lze pravděpodobně přiřadit oxidu Pb-massikotu nebo lithargitu s 96,44 hm. % PbO
a minoritními obsahy Sb, P, S, Cu, Zn, Fe (SEJKORA et al. 2001).

Mn-oxidy a hydroxidy
Hojné ledvinité a korovité agregáty .wadu" uvádí ŠTANCL (1980a) z Horního Čepí.

.Wad" v Horníčkově štole má podle SPA vyšší obsah Zn (SEKANINA 1965). Ze štoly Mír
uvádí PELZ (2000) výplně dutin s černými ledvinitými agregáty, v nichž kvalitativně určil
Cu a Mn. Minerál považuje bez jakýchkoliv dalších dat za crednerit nebo jiný člen skupi
ny psilomelan-wad s obsahem Cu. Zčásti jde o rentgenamorfní Mn-minerály.

Beaverit - Pb(CuFe)3(S04h(OH)6
Žluté povlaky a agregáty ze štoly Mír ve Štěpánově byly RTG určeny jako minerál

alunitové skupiny odpovídající nejspíše beaveritu.

Schwertmannit - FeI6016(OH)9 6(S04)3 2· lOH20
Žlutavě hnědé křehké a rozpada~é lesklé' povlaky a náteky, recentně vysrážené z kyse

lých důlních vod v Korouženské štole mohou náležet tomuto minerálu.

Chalkantit - CUS04 . 5 H20
Ojedinělé recentní velmi tenké modré povlaky na křemenné žilovině s chalkopyritem

na stropě severnější větve štoly Mír náležejí Cu-síranu rozpustnému ve vodě, velmi prav
děpodobně chalkantitu.

Vanadinit - Pbj (V04) CI
Na základě semikvantitativní chemické analýzy je uváděn společně s ceru si tem a blí

že neurčenými arzeničnany Pb jako velmi vzácný ze šlichových vzorků svahovin na Ha
vírně u Štěpánova nad Svratkou (ABRAHAM et al. 1990). Je tam vázán na zrudnění
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v grafitických horninách a tvoří velmi drobné (1 mm) jemnozrnné agregáty hnědé barvy
(ústní sdělení M. Horákové). Minerál by bylo nutno potvrdit dalším spolehlivě lokalizo
vaným materiálem.

5.4. Problematické minerály
S některými lokalitami ve štěpánovském revíru, především s Borovcem, jsou tradičně

spojovány výskyty dalších minerálů, které jsou uváděny v topografických mineralogiích,
avšak nikdy nebyly určeny spolehlivými metodami a často se nedochovaly ani spolehlivě
lokalizované vzorky.

Některé výzkumy J. Kutiny naznačovaly možnost výskytu berthieritu - FeSb2S4 aja
mesonitu - PbFeSb6S 14 (BURKART 1953) v Korouženské štole (CHLUPÁČEK 1954, SEKANI
NA 1965, KRUtA 1966). Podle vzorků uložených v MZM jde v obou případech
o boulangerit (SREIN et a!. 2002). Z Borovce je zmíněn PELISKEM (1983) i plumbojarosit-
Pb2Fe(S04)4(OH)z, avšak na originálním Pelíškově materiálu uloženém v MZM je příto
men pouze drobně krystalický nažloutlý křemen s povlaky pyromorfitu.

Na lokalitách s výskytem antimonitu (=boulangeritu) jsou udávány v literatuře i Sb-okry,
nebyly však nikdy spolehlivě určeny. Bílé povlaky a pseudomorfózy cervantitu po jehli
cích antimonitu popsal pouze makroskopicky společně se "stiblitem" z Cumberku (=Ha
vírny) PELlSEK (1951). Stiblit byl zmíněn BURKARTEM (1953) také z Koroužného.
Dosavadní revize vzorků "Sb-okrů" ze Štěpánovska však prokázala, že jde ve všech pří
padech o cerusit ve směsi s hydroxidy Fe, vzácně s pyromorfitem a Fe-dolomitem (SEJ
KORA et a!. 2001, ústní sdělení).

.Alofán" ze starých sběrů byl chemicky studován Slavíkem (in BURKART 1953) a ur
čen jako evansit - AI3(P04)(OH)60 - 6H20. Nově jej uvádí rovněž PELZ (2000) jako
velmi vzácné kulovité agregáty s pozitivní reakcí na P ve společnosti zlata a stříbra v Bo
rovci. Nebyl však dosud potvrzen. Všechny vzorky ve sbírce MZM včetně vzorku
určeného Slavíkem jsou alofány.

Zajímavá je otázka fosfátů a arsenátů Cu, které jsou běžně uváděny v literatuře o mi
neralogii štěpánovského revíru, avšak jejich určení rovněž nebylo nikdy potvrzeno. Do
chované vzorky chalkofylitu - CUI8AI2(As04)3(S04)3(OH)z7 . 3 H20 byly revidovány
jako malachit a zelená Cr-slída. K výskytu pseudomalachitu (lurinit) - CuS(P04)z(OH)4
a tirolitu - CaCu5CAs04)zCC03)COH)4 . 6H20 se nelze vyjádřit, protože dokladové vzor
ky chybějí. Stejná je situace v případě arsenolitu - AS203 a halotrichitu - FeAI2(S04)4
. 22 H20, které na základě vzorků P. Chlupáčka údajně určil z Koroužného J. Kokta
(BURKART 1953). Drobné zelené krystalky olivenitu - CU2 (As04)(OH) a libethenitu -
CU2(P04)(OH) uvádí z Borovce BURKART (1953), avšak žádný spolehlivě lokalizovaný
materiál nebyl zatím ke studiu k dispozici. Blíže nespecifikovaný Pe-arzeničnan ("che
nokoprolith", "ganomatit", .Arseneisensinter", pitticit) byl zmiňován z Borovce jako
součást grafitické substance již v nejstarší literatuře, avšak na originálním dokladovém
vzorku Kolenatiho, uloženého v MZM, byl zjištěn jen grafit; ostatně už BURKART (1953)
tento "minerál" z Borovce škrtá.

6. Diskuse a závěr

6. 1. Celková charakteristika minerálních asociací
Oblast štěpánovského revíru se vyznačuje, podobně jako ostatní malá ložiska ve svra

tecké klenbě moravika, relativně jednoduchou asociací primárních minerálů. Převládá
sfalerit, galenit (např. Panisádek, Horní Čepí, Havírna) a chalkopyrit (např. štola Mír)
a jen lokálně se ve větším množství uplatňuje tetraedrit (Mír), boulangerit a bournonit
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(Korouženská štola). Hojnější ryzí měď a kuprit je pouze v prostoru Borovce (staré obva
ly nad Kupferštolou). Jako nositelé stříbra byly identifikovány především freibergit a py
rargyrit (Havírna) a dále chalkopyrit (MALÝ 2000a); potvrdily se historické zmínky
o podílu Au v rudnině (tato práce). Hlušinová mineralizace je zastoupena křemenem,
kalcitem, karbonáty Ca, Fe-Mg a bary tem.

Studovaná oblast je proslulá některými sekundárními minerály a např. některé zdejší
vzorky malachitu a azuritu jsou patrně nejlepší v Českém masivu. V Cu-paragenezích
převládají karbonáty malachit a azurit, jen vzácně a lokálně se uplatňují silikát chryzo
kol, sírany (brochantit, langit, posnjakit) a oxid tenorit, v Pb-Zn paragenezích téměř vý
lučně karbonáty (cerusit, vzácněji smithsonit), fosfát pyromorfit a ojediněle arsenáty Pb
a silikát hemimorfit.

6. 2. Geneze zrudnění
Na genezi zrudnění bylo vysloveno několik názorů. Podle KETTNERA (1924) byl přínos

rudních roztoků vázán na dislokace. Tam, kde protínaly mramory, došlo k jejich metaso
matickému zatlačení křemenem a rudními minerály. Podle SKÁCELA (1957) rudy vznikaly
patrně v souvislosti s kyselými magmatity a štěpánovský rudní revír náleží k rudní pro
vincii mladovariského stáří. Protože však rudy vznikly z poměrně chladných roztoků (Hg
ve sfaleritech), stejně jako je tomu v celé svratecké klenbě, intruzívní těleso by jako
zdroj roztoků muselo ležet v hloubce a zrudnění jeví spíše znaky rozsáhlé mobilizace
a vztahy k tektonice, ne k magmatům (LÁZNICKA 1964). Podle SEKANINY (1965) nemusí
být zrudnění v souvislosti s intruzivními magmatickými horninami, avšak může souviset
s anatexí v hlubších zónách metamorfózy, přičemž tyto procesy mohly být starší než pro
cesy předpokládané SKÁCELEM (1957). O úzkém sepětí s metamorfózou uvažuje na zákla
dě deformačních textur rovněž ČEŠ KOVÁ (1978). Podle MÁTLA (1974) by mohla zrudnění
v moraviku souviset s magmatickými procesy nepřímo a vlastní přínos rudních kompo
nent by souvisel s hlubokými tektonickými liniemi, např. linií subparalelní s .Jabskýrn li
neamentem" nebo linií moldanubického nasunutí.

Na rozdíl od starších představ (lit. cit.) se ukazuje, že jde o geneticky jednotný typ
zrudnění, kdy tzv. "metasomatické rudy" představují pouze mramory prostoupené drob
nými žilkami a vtroušeninami hydrotermálních minerálů (křemen, baryt, sulfidy).

Sulfidy ve zrudněních Pb-Zn a Pb-Zn(-Sb) typu vznikly podle Malého (2000a) a MA
L1oHO a DOBESE (2001) za teplot kolem 200-250 DC, hlavní část hlušinových minerálů za
teplot 150-180 "C. Zrudnění Cu-Pb( -Zn) typu je vysloveně nízkoteplotní, kdy sulfidy
i hlušinové minerály krystalovaly za teplot do 130 DC z fluid s nízkou salinitou. Potvrdila
se tak krystalizace rudních minerálů z relativně chladných roztoků (srovnej SKÁCEL 1957,
NovOTNÝ a KVACEK 1968, MÁTL 1974). Maximální tlaky by odpovídaly P = 60 MPa,
u Cu-Pb(-Zn) rud mohly být však patrně až o řád nižší (max. 10 MPa). Vy počtené hod
noty 834Stluid kolísají mezi +9 až + 11 %0 CDT, síra hydrotermálního roztoku pochází
z okolních hornin. Hodnoty 813Ctluid byly vypočteny na -9 až -3 %0 PDB pro
Pb-Zn(-Sb) zrudnění a na -9 až -5 %0 PDB pro Cu-Pb(-Zn) zrudnění. Zdroj uhlíku toho
to izotopického složení lze pravděpodobně hledat v okolních mramorech a grafitických
horninách. lzotopové složení kyslíku 8180tluid vody hydrotermálního roztoku, je +3 až
+12 %0 SMOW pro Pb-Zn(-Sb) mineralizaci a -7 až +9 %0 SMOW pro Cu-Pb(-Zn)
zrudnění. Hydrotermální fluida byla v izotopické rovnováze s metamorfními horninami
za vysoké teploty (metamorfní vody s. L). Během pozdního stadia Cu-Pb(-Zn) minerali
zace byly přítomny též vody meteorického původu. Plynokapalné inkluze odpovídají
převážně typu HzO-NaCI s různým podílem kapalné a plynné fáze, ojediněle byly zjiště
ny jednofázové inkluze CH4 v křemeni na jediné lokalitě v Koroužném (MALÝ 2000a,
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MALÝ a DOBES 2001).
Detailnější studium by si zasloužil zvýšený podíl Ag v chalkopyritu, resp. asociace

ryzí Cu-Ag±Au, vystupující v prostoru starých obvalů nad Kupferštolou (hlavně dílo Jo
sef), která může představovat produkt relativně nízkoteplotní přeměny Ag-Au obsahují
cího chalkopyritu v prostředí s nízkou aktivitou S. Nevyřešenou otázkou štěpánovského
revíru nadále zůstává prvotní zdroj rudních komponent, i když přímý vztah zrudnění
k magmatickým procesům se zdá být vyloučen.

6. 3. Srovnání s podobnými výskyty ve svratecké klenbě
Rudní mineralizace štěpánovského revíru se parageneticky i geochemicky velmi po

dobá především ostatním malým ložiskům v olešnické skupině moravika (Jasenice, Horní
Loučky, Rozseč nad Kunštátem, Lačnov, Štěchov). Pozoruhodná je zvláště stejná geolo
gická pozice všech lokalit (obr. 31), které vystupují po celém obvodu svratecké klenby
v sekvenci olešnické skupiny zvláště bohaté mramory, příp. na kontaktu bítešské skupiny
(MÁTL 1965, ŠTANCL 1980a, b, ABRAHAM et al. 1990, MALÝ 1999, 2000a, HOUZAR et al.
2001), V dyjské klenbě se nachází ve stejné geologické pozici u Vranova nad Dyjí stará

LETOVICKÉ
KRYSTALlNIKUM

o km 10

Obr. 31. Výskyty polymetalické mineralizace ve svratecké klenbě (upraveno podle HOUZARA et al. 200 I).
Abb. 31. Vorkommen von polymetallischen Mineralisation im Svratka-Gewolbe (nach HOUZAR et al. 2001

bearbeitet).
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štola s pyritem, galenitem, chalkopyritem a malachitem u Vranova (KOUTEK 1933,
ŠMERDA 1996,2001) a známe je rovněž zrudnění chalkopyritu s ryzím stříbrem v bítešské
rule u Hornu (GOTZINGER a HAN DL 1994).

Jiné lokality v oblasti, přiléhající ke štěpánovskému revíru se naopak více či méně od
lišují: např. vtroušeninová Cu-Zn-As mineralizace nedvědických mramorů (SEKANINA
1928), fluorit-obsahující barytové žíly s galenitem u Maršova, MALÝ 2000a), baryt-kar
bonátové žilné mineralizace s rozdílným poměrem Cu/Pb a bary tu/sulfidům s fluoritem
na Květnici a Dřínové u Tišnova a Lomničky (MÁTL 1974, DOLNÍČEK a BURIÁNEK 1997)
nebo mineralizace u Heroltic (ČEŠ KOVÁ a OREL 1971, MALÝ 2000a).

Zařazení štěpánovského revíru, resp. moravika svratecké klenby jako součásti metalo
genetické jednotky se u různých autorů poněkud liší (srovnej BERNARD 1964, 1991,
ČEŠ KOVÁ 1978, ILAVSKÝ a SATTRAN 1980). BERNARD a POUBA et a1. (1986) a BERNARD (1991)
přiřazují tyto mineralizace asociaci pol Pb-Zn-Cu-Ag typu (bez Fe-sulfidú). Nejpravdě
podobnější je původní koncepce KOUTKOVA (1964), že moravikum (resp. olešnická skupi
na) by mělo být chápáno jako samostatná metalogenetická jednotka, což podporují
i závěry MALÉHO (2000a).
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ZUSAMMENFASSUNG

Oas Erzrevier mít den Ag-Pb-Zn- und -Cu - Erzen erstreckt sich entlang des Flusses Svratka, zwíschen den
Gemeinden Koroužné und Horní Čepí, ostlich von Bystřice nad Pernštejnem. Die Anfange des Silberbergbaues
am diesem Standort konnen in die Mitte des 13. Jahrhunderts datiert werden. lm 16. Jahrhundert werden die
Bergwerke bei Koroužné, Švařec und Horní Čepí angefUhrt, in denen Silber-, Blei- und Eisenerze gefordert
wurden. Die bedeutendsten BemUhungen um den Silber- und Kupferabbau fallen ins 18. Jahrhundert. Seit 1763
sind im Erzrevier Štěpánov die Gewerke Segen Gottes Gewerksehaft und St. Ant. de Padua Handlung tang. lm
Jahre 1770 wurden die Bergwerke vom Staar ubernommen, der hier bis Ende Marz 1773 lediglich die Unter
haltungsarbeiten vornahm. In den Jahren 1774-1777 war die private Gesellschaft unter der Leitung von Narsta
ni de Weiss bestrebt, den Bergbau wiederzubeleben, im Jahre 1807 ist Altgraf H. Salm bemuht, Kupfer bei
Borovec abzubauen. Die letzte Bergbauphase fallt in die Zeit des 1. Weltkriegs, in der die Stollen Zechhaus,
Bárov und Na Bary tě geschlagen wurden. Eine griil3ere geologische Erforschung der Lagerstatten erfolgte in
den Jahren 1959-1963 (der Stollen Mír und der Schacht Na Panisádku) sowie in den Jahren 1986-1990. AIs
Ůberreste der alten Bergbautatigkeit sowie der Forschung sind die Stol len und eingestlirzten Schachte mit
Halden bei Koroužné, Švařec, Borovec, Štěpánov nad Svratkou und Horní Čepí erhalten geblieben.

Die Erzmineralisation sowie kleine polymerallische Erzlager befinden sich in der Olešnicer Gruppe des
Svratka-Kuppel des Moravikums. Diese Einehit besteht aus Metapeliten mil Einlagerungen von Marrnoren,
Quarziten und Amphiboliten. Die Vererzung ist an Quarz- und Carbonat-Quarz - Adern sowie Baryt-haltig
Adern in biotitischen Gneisen, Glimmerschiefern und Marrnoren bei Kontakt mit Bíteš-Orthogneis gebunden
oder bil den haufige Impragnationen in verkieselten Marmoren ("metasomatische Erze"),

Die polymetallische Vererzung ist durch zwei Typen vertreten:
I) Pb-Zn(-Sb)-Typ mit einem haufigen Vorkommen von Galenit und Sphalerit. Ferner sind Chalkopyrit,

Pyrit, Arsenkies, Boulangerit und Bournonit (Radelerz) vertreten. Zu den Silbertrágern gehoren Pyrargyrit und
Freibergit, die lnklusionen im Galenit bilden. Es sind auch kleine Gehalte von Gold in Koroužné ermittelt wor
den. Von den sekundaren Pb-Zn-Mineralen kommt Cerussit haufig vor, sel ten sind auch Smithsonit, Pyro
morphit und Hemimorphit vertreten.
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2) Cu-Pb-(Zn)-Typ mit einem haufigen Vorkommen von Chalkopyrit und Galenit. Ferner sind auch Cuprit,
Sphalerit, Tetraedrit, Covellin und Djurleit, ortsweise ebenfalls reines Kupfer vertreten. Der Chalkopyrit en
thalt in diesem Vererzungstyp Ag und Au. Die sekundaren Minerale, insbesondere Malachit, Azurit, Bro
chantit, Chrysokoll, Langit und Tenorit sind ebenfalls bedeutend vertreten.

Die polymetallische Mineralisation entstand unter relativ niedrigen Temperaturen (unterhalb 250°C) durch
die bei der Metamorphose der Gesteine entstrornten Fluide. Dies ist durch das Studium stabiler Isotopen C,
O und S sowie durch die Erforschung der fluiden Inklusionen nachgewiesen worden. Das Erzrevier Štěpánov
ist durch die Assotiation der Minerale, ihre chemische Zusammensetzung sowie die Entstehung der Vererzung
den weiteren kleinen Erzlagern im Svratka-Kuppel ahnlich.
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